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Přečtěte si a uschovejte tento návod 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme, že jste si koupili Clean Air Optima a gratulujeme Vám k učinění 

tohoto důležitého kroku ke zlepšení kvality vzduchu ve Vašem domově, 

kanceláři či jiném prostředí. Spokojenost zákazníků je naším cílem číslo 

jedna. Váš Clean Air Optima má dvouletou záruku. 

  

Užijte si svůj Clean Air Optima a kontaktujte nás již dnes pro další zajímavé 

kvalitní produkty a služby. 
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ 
 

Před použitím si přečtěte a uschovejte tyto bezpečnostní pokyny 

Pro snížení rizika požáru, elektrického šoku nebo zranění při používání jakéhokoli 

elektrického zařízení by měly být vždy dodržována základní opatření, a to včetně těchto: 

1. Používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu. Pro snížení rizika elektrického šoku se 

nepokoušejte obsluhovat výrobek žádným jiným způsobem, než jak je popsáno v sekci „ČIŠTĚNÍ A 

ÚDRŽBA“ tohoto návodu. 

2. Nepoužívejte jednotku venku. 

3. Nepoužívejte jednotku v koupelně či jiném vlhkém prostředí, blízko krbu či v oblastech kde se 

mohou vyskytovat hořlavé či vznětlivé výpary nebo produkty. 

4. Pro snížení rizika elektrického šoku, zranění či požáru používejte pouze poskytnutý napájecí 

adaptér. 

5. Před odpojením jednotky ze zásuvky ji vždy vypněte. 

6. Vždy tento výrobek vypněte a odpojte ze zásuvky předtím, než budete čistit sběrný zásobník a 

fotokatalytický (TiO2) filtr. 

7. Používejte pouze napájecí adaptér poskytnutý spolu s jednotkou. 

8. Nikdy se nedotýkejte vnitřních dílů v jednotce jakýmkoli předmětem. 

9. Nikdy nepoužívejte jednotku, pokud je nástěnný adaptér poškozený, nebo se zdá být poškozený. 

10. Pouze kvalifikovaný obslužný personál by měl měnit či se pokoušet vyměnit poškozený napájecí 

kabel. 

11. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel ke zvednutí, nošení, vlečení, tahání či zdvihnutí jednotky. 

Netahejte kabel proti nebo kolem ostrých rohů a hran. To by mohlo vést ke zranění uživatele či 

poškození kabelu. 

12. Vždy odstraňujte nástěnný adaptér z jeho zásuvky tak, že samotný adaptér uchopíte a jemně 

zatáhnete. Nikdy netahejte za samotný kabel, abyste jej vytáhli z jeho zásuvky. Buďte opatrní při 

obsluhování jednotky a udržujte všechny prsty, části těla, vlasy, volné oblečení a šperky pryč od 

otvorů. 

13. Nikdy se nedotýkejte jednotky či její zástrčky, pokud máte mokré ruce. 

14. Toto zařízení není určeno k užívání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými či 

mentálními schopnostmi, nebo postrádajícími zkušenosti či znalosti, pokud na ně osoba 

zodpovědná za jejich bezpečnost nedohlížela, nebo jim neposkytla instrukce ohledně používání 

tohoto zařízení. 

15. Tato jednotka obsahuje UV lampu vyrobenou z rozbitného skla. Při manipulaci s ní buďte opatrní. 

16. Pro snížení rizika požáru či elektrického šoku nepoužívejte tuto jednotku s žádným zařízením na 

ovládání rychlosti z polovodičových materiálů. 

 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ: 

Důrazně doporučujeme, abyste čističku vzduchu CA-366 neumisťovali do blízkosti svíček, krbů, 

hořících kadidel, plynových ohřívačů, plynových trub a dalších výrobků spalujících olej, které 

mohou vytvářet saze či těžký kouř. Tyto saze či těžký kouř mohou cirkulovat Vaší čističkou 

vzduchu a zanechat nadměrné množství reziduí na jednotce, což bude vyžadovat mnohem 

častější čištění sběrných čepelí. 

 

  



 

 DŮLEŽITÉ INFORMACE 
 

Před použitím Vaší čističky vzduchu si prosím přečtěte následující důležité 

informace: 

Bezpečnostní varování týkající se UV lampy 

UV světlo škodí holé kůži a očím a může způsobit dočasnou, či trvalou ztrátu zraku. Když je jednotka 

zapnutá, uvidíte UV světlo skrze mřížku na přední straně jednotky, což je naprosto bezpečné. Není však 

bezpečné otevřít jednotku a dívat se do UV světla. Jednotka obsahuje dvě bezpečnostní pojistky, které 

zabrání jednotce v provozu a světlu ve svícení, pokud jsou svrchní či zadní kryt otevřené, nebo 

nedostatečně zaklapnuté. Bezpečnostní pojistka 01 je malé tlačítko nacházející se na vnitřní horní části 

plastového obalu, zatímco bezpečnostní pojistka 02 se nachází na vnitřní zadní straně plastového obalu 

(podívejte se prosím na ilustrační diagram). NIKDY se nepokoušejte překonat kterékoli z bezpečnostních 

propojení stisknutím tlačítek. Z důvodu bezpečnosti byste jednotku měli VŽDY odpojit předtím, než 

otevřete svrchní či zadní kryt. 

Ozon a Vaše zdraví 

Jednotka splňuje bezpečnostní požadavky Spojených států na nízké ozonové emise (méně než 50 částí 

na bilion) na základě testů podle standardu UL867 pro spotřebitelské výrobky. UL867 je standard U.L. 

pro bezpečnost elektrostatických čističek vzduchu. 

Jedinci trpící respiračním onemocněním, astmatem, srdeční nemocí, nemocí plic, dýchacími problémy, či 

obavami týkajícími se ozonu by se měli poradit se svým lékařem, zda jsou koncentrace ozonu vytvářené 

tímto nebo jinými komerčními ionickými čističkami vzduchu vhodné pro jejich konkrétní zdravotní 

potřeby. 

 VLASTNOSTI 
 

1. TiO2 fotokatalytický filtr funguje primárně jako předfiltr pro zachycení velkých částic a 

znečišťujících látek. 

2. Silná UV-C baktericidní lampa aktivuje TiO2 fotokatalytický filtr ke zničení toxických 

chemikálií, odstranění pachů a zabití škodlivých bakterií a virů přenášených vzduchem. 

3. Elektrostatický filtr (ESP – elektrostatická plazma) zachycuje alergeny přenášené 

vzduchem, jako jsou pyl, kouř, prach, zvířecí lupy či jakékoli částice malé až o velikosti 0,01 

mikronu. 

4. Záporný ionizátor vytváří miliony záporných iontů do proudění čistého vzduchu. 

5. Dvojice extra tichých ventilátorů s třírychlostním ovládáním umožňuje vysoký průtok 

vzduchu bez rušivých zvuků. 

6. Absence drahého filtru na výměnu. Fotokatalytický filtr je umyvatelný a ocelový sběrný 

zásobník lze jednoduše odejmout a očistit navlhčeným kusem látky. 

7. Inovativní design kombinuje čističku vzduchu s uklidňujícím nočním světlem. 

8. Energeticky úsporné a levné na provoz. 

9. Napájení poskytuje AC adaptér s výstupem DC12V. 
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 NASTAVENÍ 
 

Tato jednotka je vhodná pouze pro DC 12V elektrický zdroj (přiložený AC adaptér 

mění vstupní AC síťové napětí ze zásuvky na DC 12V výstup jako elektrický zdroj 

jednotky). 

Používejte prosím pouze napájecí adaptér dodaný spolu s jednotkou. 

Ujistěte se prosím, že adaptér odpovídá zástrčce a síťovému napětí ve Vaší zemi 

předtím, než jej zapojíte do zásuvky. 

 

1. Najděte rovný povrch, na který umístíte jednotku, a zásuvku (dodržujte upozornění 

popsaná v sekci „BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ“ tohoto manuálu). Umístěte 

jednotku alespoň 1 metr od zdi. 

2. Zajistěte, aby výstupní mřížka směřovala směrem od zdi. 

3. Spojte výstup síťového AC adaptéru s DC zásuvkou na zadní straně jednotky a zapojte 

adaptér do elektrické zásuvky. 

4. Zajistěte, aby byl svrchní i zadní kryt bezpečně zavřený. 

 

 

 

 PROVOZ 
 

Čistička vzduchu 

1. Pro spuštění jednotky stiskněte jednou vypínač a připravte se na čistý, pročištěný, 

dezinfikovaný vzduch podle Vámi zvoleného nastavení. 

2. K dispozici jsou tři nastavení rychlosti ventilátoru ovládaná ovládacím knoflíkem. Těmito 

různými nastaveními jsou LOW (nízký) režim, MID (střední) režim a HI (vysoký) režim. Pro 

střídání mezi jednotlivými režimy otočte tímto knoflíkem. 

3. „Modrá záře“ uvnitř jednotky ukazuje, že funguje UV baktericidní lampa. 

4. Pro vypnutí jednotky stiskněte znovu vypínač. 

5. Pokud je svrchní či zadní kryt otevřený, dojde automaticky k přerušení napájení. Před 

opětovnou aktivací jednotky musíte kryty bezpečně uzavřít. 

Noční světlo 

1. Pro aktivaci funkce nočního světla jednotky stiskněte jednou vypínač nočního světla, 

uvidíte uklidňující modré noční světlo skrz průsvitný podstavec. 

2. Pro vypnutí nočního světla stiskněte znovu jednou Vypínač nočního světla. 

 

 

  



 
 

 

 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 
 

Aby Vaše čistička vzduchu řádně fungovala, provádějte prosím nutné 

čištění a údržbu podle následujících instrukcí: 

 

Čištění umyvatelného fotokatalytického filtru 

Každých pár týdnů zkontrolujte stav fotokatalytického filtru. Stažením odejměte zadní kryt, na 

kterém je fotokatalytický filtr upevněn. Prozkoumejte filtr. Pokud se na něm nahromadilo 

znatelné množství prachu, odstraňte jej a poté filtr opláchněte a nechte jej řádně odkapat 

předtím, než jej vrátíte do jednotky. 

 

Čištění sběrného zásobníku 

Uvnitř jednotky je pod svrchním krytem umístěn sběrný zásobník skládající se ze sedmi kusů 

sběrných čepelí z nerezové oceli. Doporučujeme, abyste sběrný zásobník čistili alespoň jednou 

týdně: 

Před čištěním jednotku vypněte a odpojte. Nechte jednotku minutu odpočinout. Následně 

stiskněte tlačítko „otevřít“ na přední části jednotky, abyste nejprve otevřeli svrchní kryt. A poté 

vyjměte zásobník ven z jednotky. 

Nedotýkejte se kovových čepelí, dokud se nezbavíte zbytková elektřiny tím, že se čepelemi 

dotknete elektrického uzemnění, jako například vodovodní trubky či kovového kohoutku. 

Pomocí lehce navlhčené houby či kusu látky otřete částice zachycené na čepelích. Pokud 

k vyčištění čepelí použijete lehce navlhčený kus látky, čepele během dvou až tří hodin 

vyschnou. Před dalším používáním vždy nechte čepele řádně vyschnout. 

 

 

DŮLEŽITÉ: Aby nedošlo k poškození Vaší čističky vzduchu, ujistěte se, že jsou sběrné čepele úplně 

suché a zbavené veškeré vlhkosti a že je Vaše čistička vzduchu vypnutá a odpojená předtím, než se 

pokusíte dát sběrný zásobník zpět. Pokud jste k čištění sběrných čepelí použili mýdlo a vodu, počkejte 

alespoň 24 hodin, abyste zajistili, že jsou řádně suché předtím, než je dáte zpět do Vaší čističky vzduchu. 
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ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 
 

Čištění vnějšího povrchu 

Časem se na vnějším povrchu Vaší čističky vzduchu mohou nahromadit různé částice a prach. 

Pokud se tak stane: 

1. Vypněte a odpojte Vaši čističku vzduchu. 

2. Použijte navlhčenou žínku s trochou prostředku na mytí nádobí k otření povrchu vnějšího 

krytu. 

3. Dávejte pozor, aby se do vnitřních částí nedostala voda, neboť by tak mohlo dojít k 

poškození jejího fungování a vést k újmě na Vašem zdraví. 

4. Nechte jednotku řádně uschnout předtím, než ji opětovně spustíte. 

 

Výrobce: 

Clean Air Optima 

David Ricardostraat 9-9 

7559 SH Hengelo (ov) 

Nederland 

www.cleanair-online.nl  

Distributor ČR: 

Gavri s.r.o. 

Slunečná 481/6 

Brno 

634 00 

www.cleanair-optima.cz  

 

Dvouletá záruka 

Na Vaši čističku vzduchu model CA-366 poskytujeme záruku, která se vztahuje na vady materiálu a 

řemeslné zpracování po dobu dvou let od původního data zakoupení. Pokud bude na výrobku zjištěna 

vada materiálu či řemeslného zpracování, bezplatně Vám jej opravíme, či vyměníme. Pro obdržení 

servisu v rámci záruky kontaktujte prosím obchod, kde jste jednotku zakoupili. Tato záruka se nevztahuje 

na poškození způsobená nehodou, nesprávným používáním či jakýmkoli jiným používáním než takovým, 

k němuž byla určena a které je popsáno v tomto návodu, nebo na poškození způsobené opomenutím 

údržby či čištění, tak jak je upřesněno v tomto návodu. 

 

http://www.cleanair-online.nl/
http://www.cleanair-optima.cz/

