Viktor
Kasutusjuhend
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Te ostsite äsja suurepärase õhupuhasti Viktor! See seade muudab Teie siseruumide õhu palju
värskemaks ja puhtamaks!
Nii nagu kõigi elektriliste kodumasinate puhul, tuleb ka selle mudeli eest hoolt kanda, et vältida
vigastusi, tuleohtu või seadme rikkumist. Enne seadme esmakordset kasutamist lugege käesolevat
juhendit hoolikalt ja järgige seadmel olevaid ohutusnõuandeid.

Seadme kirjeldus
Seade koosneb järgmistest põhikomponentidest:
1. Puhasti
2. Puhasti uks
3. Adapter
4. Tsingitud jalg
5. Toitelüliti
6. Kiiruse regulaator
7. Taimeri nupp
8. HPP filtri indikaator
9. Öörežiimi nupp
10. Lõhnaaine dosaator
11. Eelfilter
12. HPP™ filter
13. Aktiivsöe filter
14. HPP™ filtri lukumehhanism

Olulised ohutusjuhised
•

Palun lugege kasutusjuhend enne esimest kasutamist hoolikalt läbi ning hoidke see edaspidiseks
kasutamiseks alles; vajadusel andke see edasi järgmisele omanikule.
• Stadler Form ei vastuta mistahes kahjustuste või kahjude eest, mis on tingitud kasutusjuhendi
eiramisest.
• Seadet võib kasutada üksnes kodus, selleks ettenähtud eesmärgil. Lubamatu kasutus ja seadme
tehniline modifitseerimine võivad tekitada ohu elule ja tervisele.
• Inimesed, kes pole kasutusjuhendiga tutvunud, lapsed ning ebakained ja narkojoobes isikud võivad
õhupuhastit kasutada üksnes järelvalve all.
• Ühendage toitejuhe üksnes vahelduvvooluvõrku. Järgige seadmele märgitud pingeteavet.
• Ärge kasutage vigastatud pikendusjuhet.
• Ärge vedage toitejuhet üle teravate nurkade ning veenduge, et see ei oleks kinni kiilutud.
• Ärge tõmmake pistikut pesast märgade kätega või juhtmest tirides.
• Ärge kasutage seda õhupuhastit vahetult vanni, duši või basseini ääres (minimaalne kaugus 3 m).
Paigutage seade selliselt, et vannis olev inimene ei saaks seda puudutada.
• Ärge paigutage seadet küttekeha lähedusse. Ärge paigutage toitejuhet otse kuuma kätte (nt
kütteplaadile, lahtise tule lähedusse, kuuma triikraua juurde või radiaatori kõrvale). Kaitske
toitejuhet õlide eest.
• Jälgige, et seade oleks õigesti paigutatud, nii et see oleks töö ajal stabiilne ning keegi ei komistaks
toitejuhtme otsa.
• Seade pole pritsmekindel.
• Ärge kasutage seadet välistingimustes.
• Hoidke seadet kuivas kohas lastele kättesaamatuna (pakitult).

Ülevaade funktsioonidest
Eelfilter Eelfilter eemaldab õhust suured tolmuosakesed ja saaste, kaitstes seega sekundaarfiltrit
ummistumise eest ja optimeerides selle töö. Eelfiltrit saab vajadusel tolmuimejaga puhastada. Kuna
filtrimaterjal aja jooksul kulub, siis tuleks filtrit 6 kuu järel vahetada.
HPP™ filtrisüsteem Õhupuhasti südameks on HPP™ filter. See filtreerib toaõhust välja viirused,
bakterid, õietolmu, tolmulestade eritised ja hallitusseened. Selle suure tõhususe tagavad äärmiselt
võimsad magnetväljad.
Aktiivsöe filter Aktiivsöefilter suudab absorbeerida õhus leiduvaid gaase (ebameeldivad lõhnad ja
tubakasuits), filtreerides need sel moel õhust välja. Selle jõudlus on piiratud, seetõttu tuleb seda
ligikaudu 6‐kuuliste vaheaegade järel välja vahetada. Juhul kui juba enne 6‐kuuse perioodi
möödumist ilmneb, et ebameeldivate lõhnade kõrvaldamine ei ole piisav, tähendab see, et filter
tuleb välja vahetada enne 6 kuu möödumist.
Lõhnaaine anum Lõhnaaine anuma kangast võib niisutada lõhnaainega (maksimaalselt 1‐2 tilka).
Viktor eritab seejärel lõhna toaõhku, tekitades meeldiva atmosfääri. Pange tähele: ülemäärasel
kasutamisel võivad lõhnaained kahjustada plasti. Seetõttu ärge kasutage lõhnaainet enam kui 1‐2
tilka, samuti ärge lisage rohkem lõhnaainet enne varem kasutatud aine lõpuni ära kasutamist.
Kahtluse korral peske ja kuivatage lõhnaanum ja selle kangas.
Kiirustasemed Õhupuhastil on erinevateks rakendusteks 5 erinevat kiirustaset:
1. tase – väga vaikne, nt magamistubades öiseks ajaks
2. tase – vaikne, magamistubadesse või väiksematesse ruumidesse
3. tase – pidevaks päevaseks kasutamiseks väiksemates ruumides (25m2)
4. tase – pidevaks päevaseks kasutamiseks suuremates ruumides (kuni 50m2), nt avatud
planeeringuga köökides/elutubades
5. tase – kiireks õhupuhastamiseks või väga saastunud õhu puhastamiseks
Taimer
Soovi korral lülitub seade automaatselt välja 2, 4 või 8 tunni möödudes. See on ideaalne,
kui lahkute kodust, kuid sooviksite oma äraolekul õhku puhastada. Seadet saab kasutada
ka ilma taimerita ning see sobib pidevaks tööks.
Öörežiim
Tänapäeval kasutavad paljud seadmeid LED‐tulesid, mis ei sobi öiseks kasutamiseks
magamistoas. Öörežiimis vähendatakse valgustugevus meeldivale tasemele.

Ettevalmistamine kasutamiseks
1. Paigutage õhupuhasti Viktor soovitud kohas tasasele pinnale. Ühendage adapter (3)
vooluvõrku.
2. Avage seadme tagakülg (vajutades kirjale Push to open). Eemaldage aktiivsöefiltri (13)
kaitsemembraan. Kontrollige, et HPP filtri (14) lukustus oleks horisontaalasendis (nagu
joonisel näidatud). Kui see pole nii, siis liigutage fiksaatoreid HPP filtri lukustamiseks selliselt,
et need jääksid horisontaalasendisse.

3. Järgmiseks lülitage seade sisse, vajutades toitenupule (5).
4. Kiirustaseme selektorlülitit (6) vajutades (üks sinine tuli 1. tasemel, 2 sinist tuld 2. tasemel
jne) saate reguleerida kiirust ja sellega ka puhastusjõudlust (töödeldud õhu maht tunnis).
5. Soovitud puhastusaja määramiseks saate kasutada taimerit. Selleks vajutage taimeri nuppu
(7). Valida saate järgmiste perioodide vahel: 2 tundi, 4 tundi või 8 tundi. Kui te taimerit
kasutada ei soovi, saate õhupuhasti lülitada pidevale tööle (taimeri LED‐tuled siis ei põle).
6. Kui indikaatortuled on teie jaoks liiga eredad (nt magamistoas), saate valgustugevust
reguleerida öörežiimi nupust (9). Öörežiimi saab välja lülitada sama nuppu uuesti vajutades.
7. Õhupuhastit Viktor saab kasutada lõhnaainete levitamiseks. Olge palun lõhnaainete
kasutamisel säästlikud, kuna liigne kogus võib põhjustada rikkeid ja seadet kahjustada.
Lõhnaainete lisamiseks võtke lõhnaanum (10) oma hoidkust välja. Ärge pange anumasse
enam kui 1‐2 tilka lõhnaainet ning asetage lõhnaanum oma kohale tagasi. Kui soovite lõhna
vahetada, võite lõhnaaine anuma ära loputada ning anumas oleva kanga voolava vee all ära
pesta.

Seadme ja filtrite puhastamine
Enne kõiki hooldustöid ja peale iga kasutuskorda lülitage seade välja ja eemaldage adapter
pistikust.
Ärge kunagi kastke seadet ega filtreid vette (lühise oht)!
•

Seademe välispinnad tuleks pühkida niiske lapiga ja seejärel kuivatada.
Eelfiltrit saab tolmuimejaga puhastada. Filtrit tuleks vahetada 6‐kuuse intervalliga.
• HPP filtrisse kogunevad aja jooksul peened osakesed, viirused ja bakterid. Seepärast tuleks seda
filtrit vähemalt iga 2 kuu järel külma veega pesta.
• A) Peske HPP filter voolava vee all nii alumiselt kui ülemiselt küljelt. Arvestage kummaltki poolt
kõigi plaadivahede pesemisega!
• B) Pesemise järel raputage HPP filter kuivemaks ning laske 12 tundi kätterätiku peal nõrguda.
• C) Seejärel asetage HPP filter õhupuhasti peale (väljapoole seadet!) ning laske seadmel töötada ja
HPP filtrit 3 tundi täisvõimsusel kuivatada!
• D) Fikseerige HPP filter õhupuhastis omale kohale tagasi.
• Täpsema info leiate HPP filtrilt selle vasakul küljel!
• Määratud kuivatusperioodidest kinnipidamine on absoluutselt hädavajalik!
• Aktiivsöe filtrit puhastada ei saa ja see tuleks iga 6 kuu tagant välja vahetada. Aktiivsöefiltrile on
trükitud koht kuupäeva märkimiseks. Palun kirjutage sinna filtri paigalduskuupäev. Kuus kuud peale
kirjapandud kuupäeva vahetage aktiivsöefilter ja eelfilter välja. Selleks on seadme müüjalt võimalik
osta Viktori filtrite komplekt (V‐010).
•

Remont/utiliseerimine
•

Elektriseadmete remondiga peaks tegelema ainult kvalifitseeritud tehnik. Väär remont tühistab
garantii.
• Ärge kunagi kasutage seadet, kui adapter või pistik on vigastatud, kui seade on maha kukkunud või
muul moel vigastatud (mõrad/praod korpuses) ja samuti peale ilmenenud tehnilist riket.
• Ärge toppige seadmesse võõrkehi. Ärge võtke õhupuhastajat omavoliliselt koost lahti.
• Kui seadet pole võimalik remontida, siis toimetage see viivitamatult vastavasse jäätmete
kogumispunkti.
• Ärge visake elektriseadmeid majapidamisprügi hulka. Kasutage vastavaid kogumispunkte.
• Küsige kohalikust omavalitsusest, kus sellised punktid asuvad.

• Kui elektriseadmed mõtlematult ära visatakse, siis võib kokkupuude ilmastikuga tingida ohtlike
ainete sattumise põhjavette ning sealt toiduahelasse ning taimede ja loomade mürgitamise paljude
aastate vältel.
• Kui vahetate seadme välja uue vastu, siis on müüja seaduse järgi kohustatud vana seadme tagasi
võtma ilma utiliseerimistasuta.

Tehnilised andmed
Võimsus (5 kiirustaset)

10‐38 W

Mõõtmed (laius x paksus x kõrgus)

196 x 451 x 246 mm

Kaal

u 5,5 kg

Väljalülitustaimer

2h, 4h, 8h

Müratase

<26dB(A)

Vastab EL direktiividele

CE/ WEE / RoHS

Kõik õigused erinevatele tehnilistele modifikatsioonidele on kaitstud.

Garantii
2‐aastane garantii
Seadme garantii katab konstruktsiooni, tootmise ja materjali defekte. Garantii ei kata
hõõrduvaid osi ega väärkasutustest ning ebaõigest hooldusest tingitud rikkeid.
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Tänuavaldused kõigile projektis osalenud inimestele: Del Xu’le tema osaluse, ideede ja
organiseerimise eest, Lin Shoumingile konstrueerimise ja Wang Chaodele CAD‐töö eest, Claudia
Faganinile ja Paul Gsell’ile fotode eest, Matti Walkerile ajatu disaini ja maagilise graafika eest.
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