
 
 

 
 

UAB Rubisolis 
Įmonės kodas: 301734313 
PVM mokėtojo kodas: LT100004085619 

info@rubisolis.lt 
www.rubisolis.lt 

Prekybos salonai: 
Paplaujos g. 3A, Vilniuje +370 5 27 96 191 
Technikos g. 7, Kaune, +370 37 263 488 

 

 
 

VIDUTINIO DYDŽIO PROFESIONALUS ORO VALYTUVAS 

CLEAN AIR OPTIMA® CA-366 

 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 

 

 

  
 

mailto:info@rubisolis.lt
http://www.rubisolis.lt/


 
 

 
 

UAB Rubisolis 
Įmonės kodas: 301734313 
PVM mokėtojo kodas: LT100004085619 

info@rubisolis.lt 
www.rubisolis.lt 

Prekybos salonai: 
Paplaujos g. 3A, Vilniuje +370 5 27 96 191 
Technikos g. 7, Kaune, +370 37 263 488 

 

PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ 

 

AIŠKINAMOJI SCHEMA 

 

 
 

 

 

mailto:info@rubisolis.lt
http://www.rubisolis.lt/


 
 

 
 

UAB Rubisolis 
Įmonės kodas: 301734313 
PVM mokėtojo kodas: LT100004085619 

info@rubisolis.lt 
www.rubisolis.lt 

Prekybos salonai: 
Paplaujos g. 3A, Vilniuje +370 5 27 96 191 
Technikos g. 7, Kaune, +370 37 263 488 

 

 

SAUGOS INSTRUKCIJOS IR ĮSPĖJIMAI 

 

Perskaitykite šias instrukcijas prieš prietaiso naudojimą ir išsaugokite jas ateičiai. 

Perspėjimas: siekiant išvengti gaisro, elektros iškrovos ar sužeidimų pavojaus naudojant elektros 

prietaisus, visuomet būtina laikytis pagrindinių saugos reikalavimų, įskaitant žemiau išvardintus: 
 

1. Naudokite prietaisą tik pagal paskirtį, aprašytą šioje instrukcijoje. Norėdami sumažinti elektros iškrovos riziką, 

nebandykite niekaip kitaip tvarkyti šio prietaiso, išskyrus tais būdais, kurie yra aprašyti šios instrukcijos 

skyriuje „Valymas ir priežiūra“.  

2. Nenaudokite prietaiso lauke. 

3. Nenaudokite prietaiso voniose ar kitoje drėgnoje aplinkoje, netoli židinių ar erdvėse, kur gali būti degiųjų ar 

sprogstamųjų medžiagų ar kvapų. 

4. Siekdami sumažinti elektros iškrovos, sužeidimo ar gaisro riziką, naudokite tik kartu tiekiamą rozetės kištuką. 

5. Visuomet išjunkite prietaisą, prieš ištraukdami jo maitinimo laidą iš elektros lizdo. 

6. Visuomet išjunkite prietaisą ir ištraukite jo maitinimo laidą iš elektros lizdos prieš valydami surinkimo kasetę ir 

fotokatalizinį filtrą. 

7. Naudokite tik tą elektros kištuką, kuris tiekiamas kartu su prietaisu. 

8. Niekuoment nelieskite jokių vidinių prietaiso dalių jokiais daiktais. 

9. Niekuomet nesinaudokite prietaisu, jeigu rozetės kištukas yra pažeistas arba atrodo pažeistas. 

10. Tik kvalifikuotas priežiūros personalas gali keisti ar bandyti keisti pažeistą elektros tiekimo laidą. 

11. Niekuomet nenaudokite elektros tiekimo laido, norėdami paimti, nešti, traukti, tempti ar pakelti prietaisą. 

Netraukite laido per jokius aštrius kampus ar kraštus. Tai gali sužaloti naudotoją arba sugadinti laidą. 

12. Visuomet ištraukite rozetės kištuką iš jo elektros tiekimo lizdo, laikydami už paties kištuko ir švelniai 

patraukdami. Niekada netraukite paties laido, norėdami išjungti prietaisą iš elektros tiekimo tinklo. Prietaisu 

naudokitės atsargiai, laikydami visus pirštus, kūno dalis, plaukus, laisvus drabužius ir papuošalus toliau nuo 

prietaiso ertmių. 

13. Niekada nelieskite elektros kištuko ar prietaiso drėgnomis rankomis. 

14. Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims, įskaitant vaikus, su sutrikusiais fiziniais, jutiminiais ar protiniais 

gabumais, ar asmenims, kuriems trūksta žinių bei patirties, nebent juos prižiūri ar dėl prietaiso naudojimo 

konsultuoja asmuo, atsakingas už jų saugumą. 

15. Šiame prietaise montuojama iš dūžtančio stiklo pagaminta UV lempa. Elkitės su ja atsargiai. 

16. Siekiant sumažinti gaisro ar elektros iškrovos riziką, nenaudokite šio prietaiso su jokiu pastoviu greičio 

kontrolės įrenginiu.  

SVARBUS ĮSPĖJIMAS: 

Mes ypatingai rekomenduojame nestatyti CA-366 oro valytuvo prie žvakių, židinių, smilkstančių 

smilkalų, dujinių viryklių ir orkaičių bei kitų degių įrenginių / produktų, kurie išskiria suodinus ar 

tirštus dūmus. Šie suodini ar tiršti dūmai, valomi per Jūsų oro valytuvą, gali palikti per daug nuosėdų 

prietaise, tad surinkimo plokšteles gali tekti valyti dažniau. 

 

SVARBI INFORMACIJA 

Prieš pradėdami naudotis prietaisu, perskaitykite žemiau pateikiamą svarbią informaciją. 
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UV lempos saugos įspėjimai 
 

UV lempa yra kenksminga neuždengtai odai ir akims bei gali sukelti laikiną ar nuolatinį aklumą. Kai 

prietaisas yra įjungtas, UV lempą Jūs galite matyti per groteles prietaiso priekyje, ir tai yra visiškai saugu. 

Vis dėlto, yra nesaugu atidaryti prietaisą ir žiūrėti į UV lempą tiesiogiai. Prietaise montuojami du apsauginiai 

blokatoriai, kurie išjungia prietaisą ir lempą, kai priekinis ar galinis dangtelis atidaromi ar netinkamai iki galo 

uždaromi. Apsauginis blokatorius 01 yra nedidelis mygtukas, esantis ant plastikinio rėmo prietaiso viduje, o 

Apsauginis blokatorius 02 yra montuojamas vidinėje plastikinio rėmo galinės dalies pusėje (žr. aiškinamąją 

schemą). NIEKADA nebandykite išjungti šių saugos funkcijų paspausdami kurį nors iš minėtų mygtukų. Kad 

būtų saugu, VISUOMET išjunkite prietaisą iš elektros tinklo, jeigu ketinate atidaryti priekinį ar galinį 

dangtelį.  

 

Ozonas ir Jūsų sveikata 
 

Prietaisas atitinka JAV saugos reikalavimus, keliamus nedidelėms ozono emisijoms (mažiau nei 50 dalelių 

milijardui), ir yra patikrintas pagal UL867 vartotojų produktų standartus. UL867 yra JAV saugos standartas, 

taikomas elektrostatiniams oro valytuvams. 

Asmenys, kenčiantys nuo kvėpavimo ligų, astmos, širdies ligų, plaučių ligų bei turintiems kvėpavimo 

problemų ar apribojimų dėl ozono, turėtų pasiteirauti savo gydytojo, ar šio arba bet kurio kito komercinio 

joninio oro valytuvo sukuriama ozono koncentracija yra tinkama jų specialiems sveikatos poreikiams. 

 

YPATYBĖS 
 

1. TiO2 fotokatalizinis filtras pirmiausiai veikia kaip priešfiltris, sulaikantis didesnes daleles ir teršalus. 

2. Galinga UVC antibakterinė lempa aktyvuoja TiO2 fotokatalizinį filtrą, naikinantį kenksmingus chemikalus, 

šalinantį nemalonius kvapus ir naikinantį kenksmingas ore esančias bakterijas ir virusus. 

3. Prietaisas sutraukia ore sklandančius alergenus, tokius kaip žiedadulkės, dūmai, dulkės, gyvūnų pleiskanos ar 

bet kokios kitokios 1 mikrono dalelės, naudojantis tylia elektrostatinio nusodinimo funkcija. 

4. Jonizatorius skleidžia milijonus neigiamų jonų kartu su švaraus oro srove. 

5. Pora itin tylių ventiliatorių su trimis skirtingais veikimo greičiais tiekia stiprią oro tėkmę, nesukeliant 

blaškančio triukšmo. 

6. Nėra jokių brangių keičiamų filtrų. Fotokatalizinis nikelio putų filtras yra plaunamas, o plieninę surinkimo 

kasetę galima paprasčiausiai išimti ir švariai nuvalyti drėgna šluoste. 

7. Inovatyviame dizaine sujungiamas oro valytuvas ir raminanti naktinė lempa.  

8. Prietaisas taupo energiją ir yra nebrangus eksploatuoti. 

9. Energiją tiekia kintamosios srovės adapteris su 12 V nuolatinės srovės išeiga. 

 

ĮRENGIMAS 
 

Šis prietaisas yra tinkamas naudoti tik esant nuolatinei 12 V elektros srovei (kartu tiekiamas 

kintamosios srovės adapteris pakeičia įeinančią kintamąją srovę per rozetės kištuką į 12 V nuolatinės 

srovės išeigą, naudojamą kaip energijos tiekimo šaltinį prietaisui). Prašome naudoti tik tą kištuką, 

kuris tiekiamas kartu su prietaisu. Prieš įkišant kištuką į rozetę, prašome įsitikinti, kad jis yra 

tinkamas, o elektros įtampa Jūsų šalyje atitinka reikalingą įtampą prietaisui. 
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1. Parinkite horizontalų pagrindą, ant kurio statysite prietaisą, ir elektros lizdą (vadovaukitės nurodymais, 

pateiktais šios instrukcijos skyriuje „Saugos instrukcijos ir įspėjimai“. Prietaisą statykite mažiausiai 1 m (3 

pėdas) nuo sienos. 

2. Užtikrinkite, kad oro išleidimo grotelės būtų nusuktos nuo artimiausios sienos. 

3. Įjunkite kintamosios srovės išvestį į prietaiso nuolatinės srovės lizdą jo nugarėlėje. Tuomet elektros kištuką 

įjunkite į elektros rozetę. 

4. Įsitikinkite, kad prietaiso priekinis ir galinis dangteliai yra tinkamai ir saugiai uždaryti. 

 

VALDYMAS 

 

Oro valytuvas 
 

1. Paspauskite energijos tiekimo jungiklį vieną kartą, norėdami prietaisą įjungti, ir pasiruoškite mėgautis švariu 

bei išvalytu oru pagal savo pasirinktus nustatymus. 

2. Valdymo rankenėle kontroliuojami trys nustatymai. Nustatymai yra šie: LOW (mažas) režimas, MID (vidutinis) 

režimas ir HI (didelis) režimas. Pasukite rankenėlę, norėdami keisti šiuos nustatymus. 

3. Mėlyna šviesa prietaiso viduje parodo, kad UV antibakterinė lempa veikia. 

4. Norėdami išjungti prietaisą, dar kartą paspauskite energijos tiekimo jungiklį. 

5. Jeigu priekinis arba galinis dangtelis yra atidarytas, elektros tiekimas prietaisui automatiškai nutraukiamas. 

Turite tvirtai uždaryti atitinkamą dangtelį ir tik po to vėl įjungti prietaisą. 

 

Naktinė lempa 
 

1. Paspauskite naktinės lempos jungiklį vieną kartą, norėdami įjungti prietaiso naktinės lempos funkciją. Tuomet 

Jūs pamatysite raminančią mėlyną naktinės lempos šviesą, sklindančią per permatomą prietaiso pagrindą. 

2. Paspauskite naktinės lempos jungiklį dar kartą, norėdami išjungti naktinę lempą. 

 

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA 

 

Norėdami, kad Jūsų oro valytuvas veiktų tinkamai, atlikite reikiamą jo priežiūrą, vadovaudamiesi 

žemiau pateikiamomis instrukcijomis. 

 

Plaunamo fotokatalizinio nikelio putų filtro valymas 
Kas keletą savaičių patikrinkite fotokatalizinio nikelio putų filtro būklę. Nuimkite galinį dangtelį, jį 

patraukdami žemyn. Ant jo yra montuojamas fotokatalizinis nikelio putų filtras. Apžiūrėkite jį. Jeigu ant jo 

yra susikaupęs pastebimas kiekis dulkių, jį išimkite, nuplaukite ir, prieš įdedant jį atgal į prietaisą, kruopščiai 

išdžiovinkite. 

 

Surinkimo kasetės valymas 
Surinkimo kasetę sudaro septynios nerūdijančio plieno surinkimo plokštelės, montuojamos prietaiso viduje 

po viršutiniu dangteliu. Mes rekomenduojame surinkimo kasetę valyti bent vieną kartą per savaitę.  

Prieš valydami prietaisą, visuomet išjunkite elektros tiekimą. Palikite prietaisą stovėti vieną minutę. 

Paspauskite „OPEN“ ženklu pažymėtą vietą prietaiso priekinėje dalyje, kad pirmiausiai atidarytumėte 

viršutinį dangtelį. Tuomet iš prietaiso išimkite surinkimo kasetę. Nelieskite metalinių plokštelių, kol jų 

neiškrausite nuo likusios jose elektros įtampos, priliesdami jas prie elektrai pralaidaus pragrindo, tokio kaip 
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vandens vamzdžiai ar metalinis čiaupas. Nuvalykite ant plokštelių susikaupusias daleles šiek tiek sudrėkinta 

kempine ar šluoste. Jeigu plokštelių valymui naudojate šiek tiek sudrėkintą šluostę, gali būti, jog plokštelės 

išdžius po dviejų ar trijų valandų. Prieš įdedant plokšteles į prietaisą tolimesniam naudojimui, leiskite joms 

tinkamai ir kruopščiai išdžiūti. 

 

SVARBU: norėdami išvengti oro valytuvo pažeidimų, įsitikinkite, ar surinkimo plokštelės visiškai išdžiūvo, 

ar nėra jokios likusios drėgmės, o Jūsų oro valytuvas yra atjungtas nuo elektros tiekimo tinklo. Jeigu 

plokštelių valymui naudojote muilą ir vandenį, palaukite mažiausiai 24 valandas, kad įsitikintumėte, jog jos 

visiškai išdžiūvo, prieš įdedant jas atgal į prietaisą.  

 

Išorės valymas 
Laikui bėgant kai kurios dalelės ir dulkės gali nusėsti ant Jūsų oro valytuvo paviršiaus. Jeigu taip atsitinka: 

1. Išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros tiekimo tinklo. 

2. Naudokite drėgną šluostę su nedideliu kiekiu indų plovimo priemonės, kad nuvalytumėte prietaiso išorės 

paviršius. 

3. Užtikrinkite, kad vanduo nepatektų į prietaiso vidų, kadangi tai gali sukelti jo veikimo sutrikimus bei gali 

įtakoti Jūsų sužeidimus. 

4. Leiskite prietaisui tinkamai išdžiūti prieš vėl jį naudojant. 

 

RIBOTA DVIEJŲ METŲ GARANTIJA 
 

Jūsų oro valytuvui CA-366 suteikiama dviejų metų garantija nuo medžiagų ir gamybos defektų nuo 

originalios pirkimo datos. Jeigu aptinkami produkto medžiagų ar gamybos defektai, mes prietaisą 

suremontuosime ar pakeisime nemokamai. Tačiau gali būti taikomi siuntimo ar forminimo mokesčiai. Dėl 

garantinės priežiūros kreipkitės į prietaiso pardavėją.  

Ši garantija netaikoma jokiems pažeidimams, atsiradusiems dėl nelaimingų atsitikimų, netinkamo ir kitokio, 

nei aprašyta šioje instrukcijoje, naudojimo ar dėl gedimo netinkamai prižiūrint šį prietaisą (ne taip, kaip 

nurodyta šioje instrukcijoje). 
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Ačiū, kad įsigijote Clean Air Optima® oro valytuvą ir sveikiname, kad ėmėtės veiksmų pagerinti oro kokybę 

Jūsų namuose, biure ar kitoje aplinkoje. Klientų pasitenkinimas yra mūsų svarbiausias tikslas. Jūsų Clean 

Air Optima® oro valytuvas tiekiamas su ribota dviejų metų garantija. 

 

Mėgaukitės savo Clean Air Optima® oro valytuvu ir susisiekite su mumis jau šiandien, norėdami gauti 

daugiau informacijos apie mūsų produktus ir paslaugas. 

 

Oficialusis atstovas Lietuvoje: 

UAB „Rubisolis“ 

Adresas Kaune: Technikos g. 7, LT-51209  

Adresas Vilniuje: Paplaujos g. 3A, LT-11342  

Tel./faks.: +370 37 26 34 88 (Kaunas); +370 5 27 96 191 (Vilnius) 

El. paštas: info@rubisolis.lt 

Internetinė svetainė: www.rubisolis.lt  

 

 Clean Air Optima® yra visame pasaulyje registruotas prekinis ženklas 
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