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Gratulálunk!
Köszönjük, hogy a Casada medical Aerotronic készülékét választotta!

Annak biztosítása érdekében, hogy még sokáig élvezhesse Aerotronic készülékének elõnyeit, arra 
kérnénk, hogy figyelmesen olvassa el és kövesse biztonsági utasításokat. A balesetek elkerülése 
érdekében kérjük, gyõzõdjön meg arról, hogy a gyermekek csak felnõtt felügyelet mellett 
használják ezt a terméket, mivel kábeleket és egyéb elektronikus kiegészítõket tartalmaz.

Sok örömet kívánunk személyes Aerotronic-hoz.

since

2000

www.casada.hu
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2000. évi alapítása óta a CASADA név kiváló minõségû wellness és fitnesz termékeket jelöl.

Ma a CASADA készülékek világszerte kaphatók. A megbízható és kiváló minõség mellett a 
folyamatos továbbfejlesztés, az összetéveszthetetlen design és az életminõség javítására való 
szigorú törekvés tüntetik ki a CASADA termékeit.
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Biztonsági utasítások
Mielõtt a készüléket használni kezdi a megfelelõ mûködés és az optimális 
teljesítmény biztosítása érdekében kérjük, hogy nagyon figyelmesen olvassa el az 
alábbi utasításokat. Tartsa meg ezt a kézikönyvet!

Ez a termék csak beltéri használatra szolgál.

Fontos óvintézkedések a légtisztító megfelelõ használatához

Figyelem: Az áramütés és / vagy tûz kockázatának csökkentése érdekében kövesse a kézikönyv 
utasításait.

• Csak akkor javítsa vagy módosítsa az egységet, ha ezt a kézikönyv kifejezetten javasolja.

• Az összes többi javítást képzett szakembernek kell elvégeznie.

• Ne használja, ha a tápkábel vagy a csatlakozó megsérült, vagy ha a fali aljzat csatlakozója 
laza.

• Ne sértse meg, ne törje össze, ne erõltesse, ne húzza, csavarja, csomagolja, takarja be, és ne 
tegye nehéz tárgyakat a tápkábelre.

• Rendszeresen távolítsa el a port a hálózati csatlakozóból. Ez csökkenti a páratartalom által
elõidézett áramütés kockázatát.

• Ha a hálózati csatlakozó megsérült, akkor azt a gyártónak vagy képzett technikusnak kell
kicserélnie.

• Az egység tisztítása elõtt húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból. Amikor eltávolítja a
hálózati csatlakozót, fogja meg magát a csatlakozót, soha ne a vezetéket.

• Ha nem használja, húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.

• Ne nyúljon a hálózati csatlakozóhoz nedves kézzel.

• Ne üzemeltesse az egységet, ha beltéri rovarirtókat használ.

• Ne tisztítsa az egységet benzollal vagy hígítóval. Ne permetezzen rovarölõ szereket az egységre.

• Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol bepárásodhat, vagy ahol nedves lehet, például a
fürdõszobában.

• Ne helyezzen idegen tárgyakat a levegõ beömlõ nyílásába vagy kimenetébe.

• Ne használja a készüléket gyúlékony gázok közelében. Ne használja cigaretta, tömjén vagy más
szikraképzõ elemek közelében.

• Az egység nem távolítja el a fûtõberendezésekbõl vagy más forrásokból kibocsátott szénmonoxidot.

• Ne zárja el a szívó- vagy kimeneti nyílásokat.

• Ne használja forró tárgyak, például tûzhely közelében. Ne használja ott, ahol az egység gõzzel
érintkezik.

• Tartsa távol az olajos maradékokat képzõ termékektõl, például egy olajsütõtõl.

• Ne üzemeljen szûrõ nélkül. B
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Az eszköz futtatása elõtt ellenõrizze, hogy a szûrõk be vannak-e helyezve. Az 
eszköz szûrõk nélküli futtatása lerövidíti az életét és áramütést vagy sérülést okozhat.

Ügyeljen arra, hogy idegen tárgyakat NE helyezzen a készülék 
szellõzõnyílásaiba. Az objektumok tartalmazhatnak fémeket, csavarokat és érméket.

Ne érjen nedves kézzel a készülék belsejének egyetlen részéhez sem. 
A nagyfeszültség áramütést okozhat. 

Gyõzõdjön meg arról, hogy a gép be- és kimenetén lévõ szellõzõnyílások 
nincsenek blokkolva. Az elzáródás megnövekedett belsõ hõmérséklethez vezethet, ami a 
termék meghibásodását vagy deformációját okozhatja.

Ne helyezzen a készülékre nehéz tárgyakat. Személyi sérülést vagy a termék 
meghibásodását és deformációját okozhatja.

FIGYELEM!
Kövesse ezeket az utasításokat, hogy csökkentse a súlyos sérülések vagy a halál 
kockázatát, csökkentse a készülék károsodásának kockázatát.

• Ne húzza meg a tápkábelt, amikor kihúzza a készüléket.

• Ne kösse és ne csomózza a tápkábelt, amikor a készülék mûködik.

• Ha a készülék vízbe merül, húzza ki a hálózati csatlakozót és vegye fel a kapcsolatot az
ügyfélszolgálattal.

• Mûködés közben ne húzza ki és ne mozgassa a készüléket.

• Húzza ki a készüléket a konnektorból, ha hosszabb ideig nem mûködik.

• Ne érjen nedves kézzel a csatlakozóhoz.

• A kábel sérülhet erõteljes hajlítással, húzással, csavarással, csomózással vagy nehéz tárgy
ráhelyezésével.
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1. PM2.5 kijelzõ

2. Hõmérséklet

3. Páratartalom

10. Hibajelzõ

11. Távoli jelvevõ

4. Be/Ki kapcsoló

5. Mód

6. Idõzítõ

7. Szélsebesség

8. Nagyfeszültségû plazma*

9. UV fotokatalizátos

Mûvelet
Tápellátás
Csatlakoztassa a tápegység DC-csatlakozóját szorosan a megfelelõ DC-aljzatba a készülék 
oldalán, majd dugja be a hálózati csatlakozót a konnektorba. Ebben az idõben a gép sípoló 
hangot ad, készenléti üzemmódba kapcsol, ezzel párhuzamban a fõkapcsoló gomb jelzõje 
pirosan világít.

Bekapcsolás
Érintse meg a „Power On/Off” gombot a fõ vezérlõpanelen, és a készülék sípoló hangot ad. 
Ezáltal a fõkapcsoló zölden világít, majd a gép átvált „Munka” módba. Ugyanakkor a PM2,5 
index, a hõmérséklet, a páratartalom és a levegõ minõsége világítanak és megjelennek a 
vezérlõpanelen

Mód kiválasztás
Érintse meg a „Mode” gombot a vezérlõpanelen. Ha a „Smart” világít, a gép „Smart” 
üzemmódban van, és ha a „Manual” világít, a gép „Manual” módban van. A „Smart” mód 
kiválasztásakor bekapcsol a „Timer” és az „Air Volume” kapcsoló, majd a kezelõpanel 
automatikusan lezáródik. 
A gép automatikusan beállítja a megfelelõ tisztító szélsebességet az aktuális levegõminõségnek 
megfelelõen. A „Manual” üzemmód kiválasztásakor a szélsebesség beállítása konfigurálható a 
funkciógombokkal, így elérve teljesítve a különbözõ igényeket.

Fotokatalizátor funkció
A „Smart” vagy a „Manual” mód kiválasztása után érintse meg a „Photocatalyst” gombot a 
vezérlõpanelen a be- vagy kikapcsolásához.

Nagyfeszültségû plazma (csak a 460 és 600 modelleknél)
„Smart” vagy „Manual” módban érintse meg a fõ vezérlõn található „High Voltage Plasma” 
gombot a be- vagy kikapcsolásához.

Szélsebesség beállítása
A „Manual” módban a „Wind speed” gomb megnyomása megváltoztatja a szélsebességet a 
„Sleep” a „Low”, a „Medium” és a „High” szintig. Amikor eléri a „High” értéket újboli 
gombnyomás esetén a szélsebesség „Sleep” szintre áll.

Idõzítõ
Ha idõzítõ funkcióra van szükség, váltson „Manual” üzemmódra, és érintse meg az „Timer” 
gombot válassza a „2H”, „4H”, „6H” vagy „8H” lehetõséget. (2H=2óra)

Kikapcsolás
A készülék kikapcsolásához érintse meg a kezelõpanel „Power ON/Off” gombját. A kezelõpanel
jelzõfény pirosan világít és készenléti állapotba lép.

Húzza ki az áramellátást
Ha a gépet ideiglenesen vagy hosszú ideig nem használják, húzza ki az adapter dugóját a
konnektorból.

*(csak 460 és 600-as modellek esetén)

Temperature Humidity

High Voltage 
Plasma

Wind speed

Fault Alarm

Remote
Signal Receiver

UV
 Photocatalyst

1

3

8

9
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6

7 11

*
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Használat
Gomb Leírás

Be- / kikapcsoló gomb
• Érintse meg a „Power On/Off” gombot a vezérlõpanelen és a készüléken sípoló

hangot ad ki. Ezt követõen a fõkapcsoló zölden világít, majd a gép „working”
üzemmódba lép. Párhuzamosan a PM2,5 index, a hõmérséklet, a páratartalom
és a levegõ minõsége gombok világítanak és megjelennek a vezérlõpanelen.

• készülék kikapcsolásához érintse meg a kezelõpanel “Power On/Off”
gombját. Az fõkapcsoló pirosan világít és készenléti állapotba lép.

Mód kiválasztása

• Érintse meg a „Mode” gombot a vezérlõpanelen. Ha a „Smart” világít, a gép 
„Smart” módban van, és ha a „Manual” felirat világít, akkor a gép „Manual” 
üzemmódban van.

• A „Smart” mód kiválasztásakor a „Timer” kapcsoló és az „Air Volume” 
kapcsoló automatikusan lezáródik a vezérlõpanelen. A gép automatikusan 
beállítja a megfelelõ tisztító szélsebességet az aktuális levegõminõséghez.

• A „Manual” üzemmód kiválasztásakor a szélsebesség beállítható, a 
funkciógombok beállítása a kívánt igényeknek megfelelõen történik.

Idõzítõ

• Ha idõzítõ funkcióra van szükség, váltson „Manual” üzemmódra, és érintse meg
az „Timer” gombot, a „2H”, „4H”, „6H” vagy „8H” kiválasztásához szükség
szerint.

Szélsebesség beállítása
• „Manual” üzemmódban a „wind speed” gomb megnyomása megváltoztatja

a szél sebességét „Sleep”, „Low”, „Medium” és „High” értékre. Amikor eléri 
a „High” értéket, a gomb ismételt megérintésével visszatér az „Sleep” szintre.

Nagyfeszültségû plazma (csak a 460 és 600 modelleknél)
• A „Smart” vagy a „Manual” üzemmódban érintse meg a „high voltage plasma”

gombot be- vagy kikapcsolásához.

UV Photokatalysator funkció
• A „Smart” vagy a „Manual” mód kiválasztásával érintse meg a „Photocatalyst”

gombot a be- vagy kikapcsoláshoz.
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Tisztítás
Javasoljuk a szûrõk 3 havonta történõ tisztítását.

1. lépés:  Nyissa ki az Aerotronic tisztító két ajtaját a zárak lenyomásával. Ezután lassan     
húzza ki a tisztító ajtaját. 

2. lépés:  Távolítsa el a hátlapon található négy csavart, majd vegye le a hátlapot.

3. lépés:  Lassan távolítsa el az elektrosztatikus modult, amely a három zónás ionmezõt és a
negatív iongenerátor veszi körbe.

4. lépés:  Lassan vegye ki az elsõdleges szûrõt.

5. lépés:  Permetezze be a modult és a szûrõt is tisztítószerrel.

MEGJEGYZÉS: Tisztításhoz CSAK semleges tisztítószert használjon. Permetezzen egyenletesen 
és teljesen, majd hagyja 15 percig.

1. lépés 2. lépés 3. lépés

4. lépés 5. lépés
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6.lépés:    Lassan tisztítsa meg a modult és a szûrõt puha tisztító kefével.

7. lépés:   Öblítse le a modult, és alaposan szûrje le desztillált vagy szûrt vízzel.

8. lépés:  Alaposan szárítsa meg a modult és a szûrõt szárítóval vagy természetes napfénnyel.
Ezután hagyja mindkét részt 12-15 órán át száradni.

9. lépés:  Ne használjon vizet az aktív szénszûrõhöz, az ózonréteget lebontó hálózat szûrõjéhez 
és az UV fotokatalitikus szûrõhöz tisztításkor. Óvatosan szárazon tisztítsa meg ezeket a szûrõket 
puha tisztító kefével és hajszárítóval.

10. lépés:  Helyezze az összes szûrõt és a modult fokozatosan egymás után a helyére.
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Tisztítás

6. lépés 7. lépés

8. lépés 9. lépés 10. lépés
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Mûszaki adatok
AEROTRONIC 460 AEROTRONIC 600 

CRF-042

100 ~ 240V 

50/60 Hz 

600m 3/h 

10ppb

25db 

35W 

31 kg

3,5 * 26 *92 cm

100 nm

AEROTRONIC 360 

CRF-040

100 ~ 240V 

50/60 Hz 

360m 3/h 

10ppb

25db

20W

14,5 kg

36,5 * 24 *60,5 cm

40 nm

CRF-041 

100 ~ 240V 

50/60 Hz 

460m 3/h 

10ppb 

25db 

35W

21,5 kg

36,5 * 24 *78,5 cm

60 nm

36,5 * 24 *60,5 cm 36,5 * 24 *78,5 cm 43,5 * 26 *92 cm

40 m2 60 m2 100 m2

6 7 7

Modell:

Tétel

Névleges feszültség: 

Névleges frekvencia: 

CADR:

ÓZON:

Zaj (max.) 

Névleges teljesítmény: 

Nettó tömeg: 

Méret: 

Lefedettség (max.): 

Szûrési szintek: 

Bizonyítványok:

Szûrõápolás
Szûrõ Tisztítási ciklus Replacement cycle

Elektrosztatikus modul Tisztítás minden 
3 hónapban

5-8 év

Elsõdleges szûrõ 2-3 év

Aktívszén-szûrõ
Száraz tisztítás 3 havonta. 
Soha ne tisztítsa nedvesen. Ózonbontási szûrõ

UV fotokatalitikus szûrõ

• A szûrõcsere közötti idõközök a környezettõl függõen változhatnak.

• Az optimális teljesítmény érdekében csak Aerotronic szûrõket szabad ezzel a készülékkel
használni.

• A szûrõk élettartama a levegõben lévõ szennyezõ anyagok szintjétõl függ. Minél több a
por van jelen a környezetben, annál több por halmozódik fel a szûrõkben, ami lerövidíti
az élettartamot.

2-3 év
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A készülék nem kapcsol be.

A dugó biztonságosan van rögzítve a konnektorhoz? 
Gyõzõdjön meg arról, hogy a konnektorba áram van és ellenõrizze, hogy a dugó rögzítve 
van-e.

Áramszünet van? 
Ellenõrizze, az egyéb elektromos berendezéseket és próbálkozzon újra.

A hátlap megfelelõen van rögzítve az egységhez? 
Ellenõrizze a biztonsági vezérlõ megfelelõenilleszkedését. Meg kell nyomnia a belsõ 
bekapcsológombot, amikor a hátsó része lenyomja borítót.

A készülék rezeg és nagy zajt ad.

 Ferde vagy egyenetlen felületen fut? 
Helyezze az egységet kemény, sík, egyenletes területre.

Gyakran Ismételt Kérdések

Az Aerotronic nagyfeszültséget használ. Biztonságos otthoni használatra? 
Az Aerotronic fejlett és biztonságosan kiépített elektronikus vezérlést használ. Az Aerotronic 
energiafogyasztása ekvivalens egy kis izzóval. A nagyfeszültség egyenárammal mûködik, hogy 
elkerülje az esetleges elektronikai zavart.

Honnan tudhatnám, hogy tisztítja a levegõt? 
Észre fogja venni az AQI (levegõminõségi index) szám csökken, ha a légtisztító be van 
kapcsolva. Továbbá, pár hét használatot követõen, amikor kiveszi az AEROTRONIC lemezeit 
tisztításra, akkor a gyûjtõlapjain sok szennyezõ anyag lesz látható..

A készülék belsejében „zakatolást” hallottam. Ez normális? 
Az alkalmi „zakatolás” normális, akkor történik amikor a nagyobb részecskék belépnek a 
légtisztítóba, a nagyfeszültségtõl csapdába esnek. Ha azonban a „zakatolás” zaj állandó, 
akkor tisztítsa meg az egységet és az egység tisztítása után ellenõrizze, hogy a készülék 
minden alkatrésze teljesen megszáradt-e. 80%-át a zajkibocsátásnak a gyûjtõlemezeken lévõ 
por felhalmozódása okozza és/vagy nedves gyûjtõlemezekkel. Normális esetben egy 
teljesen tiszta ciklus gondoskodik a fentebb említettekrõl.

Hogyan kell használni a nagyfeszültségû plazma és az UV fotokatalitikus 
funkciót? 
A baktériumok és kórokozók hatékony elpusztítása érdekében a nagyfeszültségû plazma 
funkciót és az UV fotokatalitikus funkciót napi 30 percet vagy minden másnap 30 percet kell 
használni.

Hibaelhárítás
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Megfelel a 2014/30 / EU és a 2011/65 / EU európai irányelvnek.

Garanciális feltételek

EU-megfelelési nyilatkozat
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A kereskedõ a hátoldalon leírt termékre a törvényben meghatározott jótállási idõt biztosítja.

A garancia a vásárlás napjától érvényes. A vásárlás idõpontja a vásárlást igazoló bizonylattal igazolható. 
A kereskedõ a Németországban nyilvántartásba vett termékeket, amelyeknél hibát állapítottak meg, díjmentesen 
megjavítja vagy kicseréli. Ennek feltétele a hibás termék beküldése a vásárlást igazoló bizonylattal együtt a jótállási 
vagy garanciális idõ lejárta elõtt. A garancia érvényét veszti, amennyiben egy hiba megállapítása után a 
garanciaigény például külsõ hatások vagy olyan javítás vagy módosítás eredményeként merül fel, amit nem a gyártó 
vagy a hivatalos forgalmazója hajtott végre.

A következõ pontok nem tartoznak a garanciához:

• nem megfelelõ használatból eredõ elhasználódás 
• kereskedelmi használat, pl. tömeges használat, többszöri használat idõnként 40 perces szünetek nélkül 
• ha a készüléket hõ, nedvesség vagy folyadék éri 
• hegyes és/vagy éles tárgyak okozta károk 
• szándékos rongálás, nem rendeltetésszerû használat, túlterhelés vagy baleseti károk 
• háziállatok által okozott károk és szennyezõdés 
• pl. test- vagy hajápolószerek révén kialakult szennyezõdés 
• sav-, oldószer- vagy alkohol-tartalmú szerek használatából eredõ károk 

Az eladó által vállalt garancia a termék javítására, illetve cseréjére korlátozódik. E garancia keretében a gyártó, illetve 
az eladó nem vállal további felelõsséget és nem felelõs a használati útmutató figyelmen kívül hagyásából és/vagy a 
termék helytelen használatából eredõ károkért. Amennyiben a gyártó a termék vizsgálatánál megállapítja, hogy a 
garanciális követelés olyan hibára vonatkozik, amelyre nem érvényes a garancia, illetve a jótállási idõ lejárt, az 
ellenõrzés és a javítás költségeit a vevõ köteles viselni. Casada, mint gyártó, hibátlan áru kiszállítását garantálja a 
vevõk/partnerek részére. Bizonyított gyártási hibák bejelentés és visszaigazolás után cserére jogosultak. 

Jogi nyilatkozat: Valamennyi tartalom nem gyógyító hatásra vonatkozó kijelentés. Betegségek és más fizikai 
rendellenességek diagnosztizálása és gyógyítása orvosok, természetgyógyászok vagy terapeuták által végzett kezelést 
igényel. Az adatok kizárólag tájékoztató jellegûek és nem használhatók orvosi kezelés helyettesítésére. Minden 
felhasználót arra kérnek, hogy alapos vizsgálattal, és ha szükséges, szakemberrel való konzultációt követõen állapítsák 
meg, hogy az alkalmazások az adott esetben elõnyösek-e. Bármely alkalmazás vagy terápia a felhasználó saját 
felelõsségére történik. Elhatároljuk magunkat bármely gyógyító hatásra vonatkozó kijelentéstõl vagy ígérettõl. 

Casada International GmbH 
Obermeiers Feld 3 
33104 Paderborn, Germany 
info@casada.com | www.casada.com

A képek és a szövegek a Casada International GmbH szerzõi jogi védelme alatt állnak, és kifejezett jóváhagyás nélkül 
nem használhatók fel más célokra.

Szerzõi jog © 2021 Casada International GmbH. Minden jog fenntartva.
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