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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
Th era py Air S m a r t TA S -100
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Lietošanas instrukcija
Therapy Air Smart TAS-100
1. Par lietošanas instrukciju
Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju un
pārliecinieties, ka ievērojat visus drošības norādījumus!
• Ierīci drīkst izmantot tikai tā, kā aprakstīts šajā instrukciju pamācībā. Ražotājs nav
atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, lietojot ierīci tās neparedzētiem mērķiem.
• Saglabājiet šos norādījumus turpmākai izmantošanai.
• Ja nododat ierīci kādam citam, lūdzu, pievienojiet šo lietošanas instrukciju.
Brīdinājumi
Šajā lietošanas instrukcijā tiks izmantoti šādi brīdinājumu apzīmējumi un norādījumi:
BĪSTAMI! Paaugstināts risks: šo brīdinājumu neievērošana var izraisīt ekstremitāšu
traumas un ir bīstami dzīvībai.
BRĪDINĀJUMS! Mērens risks: šo brīdinājumu neievērošana var izraisīt ķermeņa
bojājumus vai nopietnus materiālus zaudējumus.
UZMANĪBU! Zems risks: šo brīdinājumu neievērošana var izraisīt vieglus ķermeņa
bojājumus vai materiālus zaudējumus.
PIEZĪME! Padomi un norādījumi, kas jāievēro, rīkojoties ar ierīci.

2. Drošības instrukcija
UZMANĪBU! Šī lietotāja rokasgrāmata ir neatņemama ierīces sastāvdaļa. Pirms
ierīces pirmās lietošanas reizes, uzmanīgi izlasiet visus rokasgrāmatas norādījumus
un drošības paziņojumus. Saglabājiet rokasgrāmatu turpmākai izmantošanai!
2.1. Paredzētā ierīces izmantošana
Gaisa attīrītāju Therapy Air Smart var izmantot tikai iekštelpu gaisa attīrīšanai. Ierīce
novērš nevēlamas smakas, dūmus, putekļus, ziedputekšņus, baktērijas un vīrusus, kā
arī sadala bīstamos savienojumus, ko izdala sadzīves tehnika. Daudzpakāpju filtrēšanas
sistēma efektīvi noņem formaldehīdu, amonjaku, gaistošos organiskos savienojumus un
citas smakas.
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2.2. Drošības norādījumi
Elektriskās strāvas trieciena risks!
Lai izvairītos no elektrošoka un/vai uzliesmošanas, neļaujiet ierīcē iekļūt ūdenim vai
jebkuram citam šķidram vai viegli uzliesmojošam mazgāšanas līdzeklim.
Nemazgājiet ierīci ar ūdeni, citiem šķidrumiem vai viegli uzliesmojošiem mazgāšanas
līdzekļiem, lai izvairītos no elektrošoka un/vai uzliesmošanas.
Neizsmidziniet ierīces tuvumā viegli uzliesmojošas vielas, piemēram, insekticīdus vai
smaržas.
Turiet ierīci sausu! Neaiztieciet ierīci ar mitrām rokām.
Nenovietojiet ierīci tuvu ūdens avotam (izlietnei, vannai) vai citiem priekšmetiem, kas
rada tvaiku.
Nekad neuzstādiet ierīci sildīšanas ierīču tuvumā (sildītājs, krāsns).
Neievietojiet ierīcē sveces, cigaretes vai citus viegli uzliesmojošus priekšmetus.
Nekad nelieciet uz ierīces virsējās daļas traukus ar ūdeni, metāla priekšmetus vai smagus
priekšmetus.
Nekad nelieciet ierīci uz citām elektriskām ierīcēm, piem. uz televizora, sildītāja u.c.
Nenovietojiet uz strāvas vada smagus priekšmetus.
BRĪDINĀJUMS!
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.
Vienmēr atvienojiet ierīci no strāvas avota, ja plānojat to atstāt bez uzraudzības, kā arī
pirms montāžas, demontāžas vai tīrīšanas.
Ja strāvas vads ir bojāts, nelietojiet ierīci. Strāvas vads ir jānomaina Zepter pilnvarotajā
servisa centrā, lai novērstu visus iespējamos riskus.
Nekad neceliet ierīci, velkot aiz strāvas vada.
Nekad nevelciet aiz strāvas vada, atvienojot ierīci no elektrotīkla.
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Strāvas vads jāglabā bērniem nepieejamā vietā, un to nedrīkst novietot tuvu ierīces
karstajām daļām, karstuma avotiem vai apkārtējo priekšmetu asajām malām, kā arī
nonākt saskarē ar tām.
Pārliecinieties, ka ierīcē caur gaisa izvadi nevar iekrist svešķermeņi.
Nekad nelietojiet ierīci ārā. Sargiet ierīci no sliktiem laika apstākļiem, piemēram, lietus,
krusas vai vēja.
Neļaujiet bērniem lietot ierīci bez uzraudzības.
Glabājiet ierīci un tās vadu bērniem līdz 8 gadu vecumam nepieejamā vietā.
Bērni var lietot šo ierīci, ja viņi ir sasnieguši vismaz 8 gadu vecumu, ir pienācīgi uzraudzīti,
saņēmuši norādījumus par ierīces drošu lietošanu un saprot iespējamos lietošanas riskus.
Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci.
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.
UZMANĪBU!
Vienmēr novietojiet un lietojiet ierīci uz sausas, stabilas, līdzenas un horizontālas virsmas.
Atstājiet vismaz 20 cm brīvas vietas aiz ierīces aizmugurējas daļas un no abām ierīces
pusēm, kā arī atstājiet vismaz 30 cm brīvas vietas virs ierīces augšējas daļas.
Nebloķējiet ierīces gaisa ieplūdi un izplūdi, piem., novietojot priekšmetus uz gaisa
izplūdes atveres vai gaisa ieplūdes atveres priekšā.
Nesēdiet un nestāviet uz ierīces. Sēžot vai stāvot uz ierīces, var gūt ķermeņa bojājumus.
Nenovietojiet ierīci tieši zem gaisa kondicioniera, lai novērstu kondensāta pilēšanu uz
ierīces.
Izmantojiet tikai oriģinālo Zepter filtru, kas ir speciāli paredzēts Jūsu ierīcei. Nelietojiet
cita ražotāja filtrus.
Filtra uzliesmošana var radīt nopietnus cilvēku ķermeņa bojājumus un / vai apdraudēt
viņu dzīvību.
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Neizmantojiet ierīci telpā ar lielu temperatūras kritumu, jo tas var izraisīt kondensāta
uzkrāšanos ierīces iekšējā daļā.
Ierīce ir paredzēta tikai lietošanai telpā ar normāliem ekspluatācijas apstākļiem.

3. Utilizācija
Mēs neiesakām utilizēt ierīci kopā ar parastajiem 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!
Ja vēlaties atbrīvoties no iepakojuma, pārliecinieties, vai esat ievērojis Jūsu valstī
piemērojamos vides aizsardzības noteikumus.

4. Ierīces apraksts
4.1. Iepakojuma saturs
•
•
•

Galvenā ierīce
360° integrēts filtrs
Lietotāja rokasgrāmata

4.2. Ierīces apraksts
Displejs
Gaisa izvades
mehānisms
Korpuss
Gaisa ieplūdes
mehānisms
4.3. Filtra sastāvdaļas
Therapy Air Smart ierīcei ir 360 ° daudzpakāpju filtrēšanas sistēma.
HEPA H13 filtrs novērš 99,97% 0,3 μm lielus piesārņojumus, piemēram, dūmus, smakas,
putekļus, ziedputekšņus u.c.
Aktīvās ogles filtrā tiek izmantota ļoti efektīva kokosriekstu čaumalas aktīvā ogle, kas
efektīvi attīra gaisu no formaldehīda, benzola, amonjaka, gaistošiem organiskiem
savienojumiem un citām smakām.
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Priekšfiltrs ar sudraba nanodaļiņām noņem lielas putekļu, pelējuma, matiņu, blaugznu,
mājdzīvnieku spalvu u.c. daļiņas, kā arī iznīcina baktērijas un vīrusus.

H13 HEPA

Aktīvā ogle
Priekšfiltrs ar sudraba
nanodaļiņām

4.4. Displeja apraksts

ON / OFF poga

Taimeris

Filtru maiņas atgādinājuma indikators un
atiestatīšanas poga

Ātruma poga

Jonizatora aktivizēšanas ON / OFF poga

Bērnu drošības
poga

UV gaismas ON / OFF poga

Gaismas sensors

5. Ierīces darbība

5.1. Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes
Therapy Air Smart ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājās. Stingri rekomendējam aizvērt visas
durvis un logus telpā, kur tiks izmantota gaisa attīrīšanas ierīce.
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Novietojiet gaisa attīrīšanas ierīci telpā, kur tā tiks izmantota. Ievērojiet visus drošības
pasākumus!
Gaisa attīrītājs ietver 360 ° daudzslāņu filtru. Filtrs ir aizsargāts ar maisiņu, kas ir jānoņem pirms
pirmās ierīces lietošanas reizes.
• Izņemiet ierīci no kastes.
• Uzmanīgi novietojiet izstrādājumu uz sāniem.
BRĪDINĀJUMS! Nekad neapgrieziet ierīci otrādi. Nelieciet ierīci uz displeja - tas var
izraisīt ierīces bojājumus!
• Atveriet ierīces apakšu, pagriežot vāciņu pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam,
līdz divas bultiņas tiek vērstas viena pret otru.

• Izņemiet filtru un noņemiet maisiņu.
• Ielieciet filtru atpakaļ ierīcē.
• Aizveriet apakšējo vāku, pagriežot to pulksteņrādītāja kustības virzienā.

• Paceliet ierīci vertikālā stāvoklī. Pārliecinieties, ka tā ir novietota uz līdzenas virsmas.
BRĪDINĀJUMS! Izvairieties no ierīces novietošanas uz paklāja ar garām plūksnām.
Tās var bloķēt gaisa ieplūdi un izraisīt ierīces bojājumus!
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55.2. Pogu funkcijas
ON / OFF poga
Lai aktivizētu ierīci, nospiediet ON / OFF pogu. Ierīce ir ieslēgta, ja ir atskanējis viens skaņas
signāls un iedegusies zaļa LED gaismiņa.
Galvenā iestatīšanas programma ir automātiskais režīms. To var mainīt, nospiežot ātruma
pogu.
Displejā tiks rādīta PM 2,5 (μg / m3) daļiņu pašreizējā vērtība. PM 2,5 ir ļoti mazas daļiņas, kuras
parasti rodas ugunsgrēku, gāzes izplūdes, rūpniecības dūmu izplūdes rezultātā. To diametrs ir
2,5 mikrometri (0,0025 mm) vai mazāks.
Kad ierīce tiek ieslēgta, tiek skaitīts filtra kalpošanas laiks.
Lai izslēgtu ierīci, vēlreiz nospiediet pogu.
Filtru maiņas atgādinājuma indikators un atiestatīšanas poga
Filtra kalpošanas laiks ir 2650 stundas. Aktīvais kalpošanas laiks tiek skaitīts tikai tad, kad ierīce
ir ieslēgta.
Kad Therapy Air Smart aktīvais laiks sasniedz 2650 stundas, LED gaismiņa sāk mirgot ik pēc
0,5 sekundēm. Tā ir norāde uz filtra nomaiņas nepieciešamību. Lūdzu, izpildiet nodaļā “Filtra
maiņa” sniegtos norādījumus, lai nomainītu daudzslāņu filtru.

Jonizatora aktivizēšanas ON / OFF poga
Nospiediet pogu, lai aktivizētu negatīvo jonu ģeneratoru. Indikators iedegas, kad atskan viens
skaņas signāls.
Negatīvo jonu ģenerators rada 5 miljonus negatīvo jonu 1 cm3.
UV gaismas ON / OFF poga
Nospiediet pogu, lai aktivizētu UV gaismu. Indikators iedegas, kad atskan viens skaņas signāls.
UV gaisma 1 - 60 sekundēs likvidē gaisā esošos patogēnus un mikroorganismus, piemēram,
pelējumu, baktērijas un vīrusus. UV gaismas viļņa garums ir 265 - 315 nm.
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LED UV gaismas izstarotājs ir iestrādāts ierīces korpusā, taču drošības apsvērumu dēļ uz to
nevar skatīties cilvēka acs.
LED UV gaisma nerada sekundāro ozonu.
LED UV gaismas izstarotāja kalpošanas laiks ir 20000 stundas.
Taimeris
Ja vēlaties, lai ierīce izslēdzas pēc vēlamā laika, nospiediet pogu un izvēlieties laiku no 1 līdz 24
stundām. Laiku var noregulēt ar vienas stundas soli, nospiežot pogu.
Katru regulēšanas reizi pavada viens skaņas signāls. Kad ir sasniegts iestatītais laiks, ierīce
automātiski izslēdzas.
Displejā tiek parādīts stundu skaits. Ja taimeris ir aktīvs, iedegas indikators.
Lai deaktivizētu taimeri, iestatiet laiku uz 00, nospiežot pogu, vai arī izslēdziet ierīci un ieslēdziet
to vēlreiz.

Ātruma poga
Ventilatora ātrumu var regulēt, nospiežot pogu.
1 - mazs ātrums
2 - vidējs ātrums
3 - mērens ātrums
4 - liels ātrums
SLP ir miega režīms. Displejs izslēdzas un ventilatora indikators deg uz 30% -šādā gadījumā
ventilatora ātrums ir 50% no 1. ātruma līmeņa.
Lai atkal aktivizētu displeju, nospiediet jebkuru indikatoru.
A - Automātiskais režīms ir ventilatora ātrums, kas tiek regulēts automātiski, atkarībā no
apkārtējā gaisa kvalitātes.
PM 2,5 tilpums
(μg / m³)

Gaisa kvalitātes
līmenis

Automātiskais režīms

LED krāsa

0-50

ļoti labs

1. ātrums

zaļā

51-100

vidējs

2. ātrums

zilā

101-150

nepietiekams

3. ātrums

dzeltenā

> 151
=

kritisks

4. ātrums

sarkanā
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Bērnu drošības poga
Lai aktivizētu ierīces bloķēšanu no bērniem, nospiediet POWER pogu un paturiet to 3
sekundes. Iedegas bērnu bloķēšanas režīma indikators, un visas pārējās pogas kļūst neaktīvas.
Lai deaktivizētu šo režīmu, vēlreiz nospiediet POWER pogu un paturiet to 3 sekundes.

Gaismas sensors
Gaismas sensors ir aktīvs tikai automātiskajā režīmā, to darbību nosaka gaismas intensitāte.
Kad telpā ir tumšs, ierīce automātiski pārslēdzas miega režīmā, displejs nodziest, un ātruma
indikators deg tikai uz 50% no tā parastās intensitātes. Ventilators darbojas 1. līmenī.
Ja apkārtējās gaismas intensitāte ir normālā līmenī, pēc 1 minūtes ierīce atsāk darbību
normālajā režīmā.
5.3. Lietošanas instrukcija
Novietojiet Therapy Air Smart brīvā vietā uz līdzenas virsmas, lai izvairītos no vibrācijām.
Pārliecinieties, ka gaisa ieplūdes un izplūdes atveres nav aizsprostotas (piemēram, ar garām
paklāja plūksnām).
Ja ierīci ilgstoši nelieto (piemēram, vienu nedēļu vai ilgāk), ieteicams to atvienot no elektrotīkla.
1. Pievienojiet ierīci elektrotīklam. Atskanēs viens skaņas signāls, displejs
iedegsies uz 2 sekundēm.
2. Nospiediet ON / OFF pogu, lai iedarbinātu ierīci. Ierīce tiek iestatīta
automātiskajā režīmā.
Displejā 3 sekundes tiek redzams faktiskais PM 2,5 skaits (μg / m3).
Displejā tiek rādīts faktiskais ventilatora ātrums, piem., 002 (2. ātruma līmenis).
3. Lai mainītu ātrumu, nospiediet pogu “POWER”, līdz tas parāda vajadzīgo
ātruma līmeni.
4. Lai iedarbinātu UV gaismu, vienu reizi nospiediet indikatoru “UV gaisma”.
Iedegsies indikators un atskanēs viens skaņas signāls. Lai izslēgtu UV gaismu,
vēlreiz nospiediet indikatoru.
5. Lai ģenerētu negatīvus jonus, nospiediet pogu “IONIZER”. Iedegsies indikators
un atskanēs viens skaņas signāls. Lai izslēgtu jonizatoru, vēlreiz nospiediet
indikatoru.
6. Lai aktivizētu bērnu drošības režīmu, nospiediet pogu “ON / OFF” un paturiet
to 3 sekundes. Lai deaktivizētu šo režīmu, vēlreiz nospiediet pogu un paturiet to
3 sekundes.
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7. Lai izslēgtu automātisko izslēgšanas režīmu, nospiediet pogu “TIMER” un
izvēlieties laiku (no 1 līdz 24 stundām). Ierīce automātiski izslēgsies, kad būs
pagājis izvēlētais laiks.
5.4. Filtru maiņa
Ierīce ir aprīkota ar viedo sensoru, kas norādīs, kad ir jāmaina filtrs.
360 ° daudzslāņu filtra kalpošanas laiks ir 2650 stundas.
Filtru iestatīšanas indikators
iedegsies, kad būs pagājušas 2650 aktīvās darbības
stundas.
1.
BRĪDINĀJUMS!
nemēģiniet
atvērt

Atvienojiet
ierīci
ierīces
apakšu,

no
elektrotīkla.
kamēr
darbojas

Nekad
ierīce.

2. Novietojiet ierīci uz sāniem.
3. Atveriet ierīces apakšu, pagriežot vāciņu pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam,
līdz divas bultiņas ir vērstas viena pret otru.

4. Izņemiet veco filtru un nomainiet to pret jaunu.
BRĪDINĀJUMS! Noņemiet polietilēna maisiņu no jaunā filtra. Nekad nelieciet iekšā
filtru ar maisiņu, jo tas var izraisīt ierīces bojājumu.
5. Ielieciet filtru atpakaļ ierīcē.
6. Aizveriet apakšējo vāku, pagriežot to pulksteņrādītāja virzienā.
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7. Paceliet ierīci vertikālā stāvoklī.
8. Nospiediet pogu “FILTER RESET” un paturiet to 3 sekundes, lai atiestatītu filtra
kalpošanas laiku.
Jaunais kalpošanas cikla sākums tiek paziņots ar vienu skaņas signālu. Indikators
nodzisīs.
5.5. Filtra utilizācija
Ielieciet veco filtru plastmasas vai papīra maisiņā un nogādājiet to atkritumu
savākšanas vietā.

6. Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Pirms tīrīšanas vai filtru maiņas, pārliecinieties, ka ierīce ir
atvienota no elektrotīkla.
• Lai notīrītu ierīces korpusu, izmantojiet sausu, mīkstu drāniņu. Ja
tas ir nepieciešams, izmantojiet ziepjūdenī nedaudz samitrinātu
drāniņu. Nekādā gadījumā nelietojiet pulēšanas līdzekļus, īpaši
spirtu, benzīnu vai citu ķīmisku vielu saturošus tīrīšanas līdzekļus.

• Lai notīrītu gaisa ieplūdes un izplūdes atveres, izmantojiet mīkstu suku.

•
Lai
Lūdzu,

notīrītu
ņemiet

displeju,
vērā

izmantojiet
ierīces

logu
tīrīšanas
līdzekli.
lietošanas
instrukcijas.

• Ierīces iekšpusi var notīrīt filtra maiņas laikā. Izmantojiet sausu, mīkstu drāniņu.
BRĪDINĀJUMS! Nekad neizsmidziniet ierīces iekšpusē tīrīšanas līdzekļus; tas var
izraisīt elektrotriecienu.
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7. Tehniskie dati
Preces nosaukums

Therapy Air Smart

Preces kods

TAS - 100

Ražotājs

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

Izcelsmes valsts

Ķīna

Maiņstrāvas / līdzstrāvas

Ieeja: 100–240 V, 50/60 Hz, 2,0 A

adapteris

Izeja: 24 DC, 5A, 60W

Nominālais spriegums (V)

24V Līdzstrāva

Enerģijas patēriņš (W)

50W

Trokšņu līmenis

Max. 55 dBA

Negatīvo jonu ģenerēšana

5 miljoni negatīvo jonu/cm3

Filtrs

360° daudzslāņu filtrs, ieskaitot HEPA H13, …

Gaisa plūsma

380-390 m3/h

CADR (dūmi)

204 cfm

Efektivitātes laukums

71 m2

Ozona veidošanās

> 0.05 ppm/0.1 mg/m3

Gāzes likvidēšanas efektivitāte

99.97%

Dezodorēšanas efektivitāte

85%

Preces izmēri (Gar. x Plat. x

330 x 330 x 641 mm

—
---

Augst.)
Preces neto svars (kg)

8 kg

UV gaismas tips

LED

UV gaismas viļņa garums

265-315 nm

UV gaismas jauda

0.7 W

UV gaismas laiks

20 000 stundas
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8. Problēmu novēršanas instrukcijas
Ja ierīces lietošanas laikā Jums rodas kādas problēmas, lūdzu, pārliecinieties, vai esat
pareizi ievērojis lietošanas instrukcijas.
BĪSTAMI! Nekad nemēģiniet salabot ierīci patstāvīgi. Lūdzu, sazinieties ar
pilnvarotu ZEPTER servisa centru, ja Jums ir šaubas par ierīces pareizu darbību.
Kad rodas problēma, vienmēr atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.

Problēma
Ierīce
nav
pievienota
elektropadevei
Ierīce darbojas, taču gaisa
padeve ir ļoti vāja

Radusies nepatīkama
smaka

Pārbaude
Pārbaudiet, vai
kontaktdakša nav vaļīga

Risinājums
Pareizi pievienojiet ierīci
strāvas avotam

Pārbaudiet, vai
Noņemiet aizsargmaisiņu
aizsargmaisiņš ir noņemts
un uzstādiet filtru pareizi
Pārbaudiet, vai gaisa izeja
Izslēdziet ierīci un
nav aizsprostota
noņemiet aizsprostojumu
Lielā piesārņojuma dēļ,
Nomainiet filtru
iespējams ir jānomaina filtrs

9. Atbilstības deklarācija
Therapy Air Smart atbilst spēkā esošajām Eiropas direktīvām
a) Direktīva 2014/35 / ES par saskaņošanu attiecībā uz elektroiekārtām, kas
paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās
b) Direktīva 2014/30 / ES par elektromagnētisko savietojamību
EK atbilstības deklarācija garantē, ka ierīce ir droša, pārbaudīta un atbilst visām prasībām,
kas norādītas piemērojamos standartos, direktīvās un noteikumos.
Sērijveida ražošana atbilst šādām prasībām:
• Muitas savienības tehniskie noteikumi 004/2011 „Zemsprieguma iekārtu drošība”,
kas apstiprināti ar Muitas savienības komisijas 2011. gada 16. augusta lēmumu Nr.
768.
• Muitas savienības tehniskie noteikumi 020/2011
“Tehnisko līdzekļu elektromagnētiskā savietojamība”, kas apstiprināti ar Muitas
savienības komisijas 2011. gada 9. decembra lēmumu Nr. 879.
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10. Garantija
Zepter International garantē, ka Jūsu Therapy Air Smart attīrītājam ir piecu (5) gadu
garantija, ja no pirmās iegādes dienas tam 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.
360° daudzslāņu filtra ekspluatācijas laiks ir 2650 stundas.
Stāvoklis:
• 5 gadu ierobežotā garantija ir derīga,
- Ja filtri tiek mainīti pret oriģinālajiem Zepter filtriem ik pēc 2650 stundām.
• 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:
- Periodiskā 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, kas nav gaisa attīrīšana,
- Jebkādām pazīmēm, kas liecina par klienta iejaukšanos ierīcē vai neoriģinālu detaļu
klātbūtni,
- Jebkuriem preces bojājumiem, kas radušies remonta un/vai apkopes dēļ, ko veicis
nepilnvarots servisa centrs,
- Nelaimes gadījumiem, nepārvaramo 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 Smart, ko pārdod pilnvarotais Zepter International
tirdzniecības aģents vai oficiālais izplatītājs. Garantijas prasības ir jāizpilda pilnvarotajā
Zepter servisa centrā.
• Zepter International kompānija patur tiesības aizstāt Therapy Air Smart ierīci ar līdzīgu
šobrīd pieejamu preci.
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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