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1.
  

1. WAŻNE

Bezpieczeństwo:

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi i użytkowania.
Instrukcję warto też zachować na przyszłość.

                Niebezpieczeństwo:

Nie wolno dopuścić do dostania się do wnętrza oczyszczacza wody, łatwopalnych detergentów, ani innych płynów.
Może to doprowadzić do porażenia prądem lub do wybuchu pożaru.

Nie czyścić urządzenia wodą / łatwopalnymi/ detergentami, ani innymi płynami, gdyż grozi to porażeniem prądem lub pożarem.

Nie rozpylaj wokół urządzenia palnych materiałów, takich jak środki owadobójcze, lub zapachowe.

               Ostrzeżenie:

Przed podłączeniem urządzenia do gniazda elektrycznego upewnij się, że gniazdo posiada bolec uziemienia lub zerowania.
Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że przewód elektryczny nie jest uszkodzony.
Ze względów bezpieczeństwa, wymiana uszkodzonego przewodu zasilającego musi być wykonana przez autoryzowany serwis, lub przez instalatora 
z odpowiednimi uprawnieniami.
Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku powyżej 12 lat po uprzednim ich poinstruowaniu o zasadach bezpiecznego użytkowania.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
Dzieci chcące pomóc  w czyszczeniu i obsłudze urządzenia  powinny  to robić pod nadzorem osób dorosłych.
Nie kładź żadnych przedmiotów na urządzeniu.
Upewnij się, że żadne przedmioty znajdujące się w pobliżu nie wpadną do środka urządzenia.

         Uwaga:

To urządzenie nie zastąpi odpowiedniej wentylacji , a także nie zastąpi odkurzania pomieszczenia.

Jeśli gniazdo elektryczne z którego zasilane jest urządzenie, jest źle podłączone, wtyczka może się nagrzewać.
Sprawdź , czy podłączyłeś urządzenie do prawidłowo zainstalowanego gniazdka, jeśli wystąpi niepokojący objaw, wyłącz urządzenie i skontaktuj się
z serwisem.
Ustaw urządzenie  i korzystaj z niego na suchej, równej i stabilnej powierzchni.
Ustaw urządzenie tak, aby po stronie , gdzie znajdują się wyloty wentylatorów , odległość od ściany lub przedmiotów wynosiła co najmniej 1m. 
Dotyczy to oczyszczaczy z wwylotem z boku urządzenia.
Od tyłu urządzenia odległość od ściany powinna wynieść minimum 10 cm.
Od strony, gdzie nie ma wylotu wentylatorów, odległość od ściany lub przedmiotów powinna wynieść minimum 30 cm.
Nie stawiaj żadnych przedmiotów na urządzeniu.
Nie siadaj ani nie stawaj na urządzeniu, może to skutkować obrażeniami ciała i uszkodzeniem urządzenia.
Nie umieszczaj urządzenia bezpośrednio pod klimatyzatorem, aby zapobiec ściekaniu wody na urządzenie.
Nie stawiaj na urządzeniu kwiatów doniczkowych, może to spowodować zalanie urządzenia wodą lub zanieczyszczenie.

Przed włączeniem urządzenia sprawdź, czy ze wszystkich filtrów została zdjęta osłona z folii, a także sprawdź, czy są  one prawidłowo 
zamontowane.
Filtr musi być centrycznie w osi wentylatora i nie powinien mieć luzu.
Jeśli jest inaczej, popraw jego ustawienie, w razie potrzeby odegnij docisk.
Nie używaj innych filtrów poza zalecanymi przez producenta oczyszczacza.
Po wymianie filtrów, przekaż je do utylizacji.
Nie używaj zużytych filtrów jako materiału opałowego, grozi to zdrowiu i środowisku.
Przemieszczaj  urządzenie w stanie wyłączonym.
Nie używaj urządzenia po rozpyleniu wewnątrz pomieszczenia środków odstraszających owady, ani w pomieszczeniu  w których obecne są opary 
oleju, palące się kadzidełka, lub opary chemiczne.
Nie używaj urządzenia w pobliżu urządzeń gazowych, grzejników lub kominków.
Zawsze odłączaj urządzenie od zasilani w przypadku dłuższej przerwy w jego eksploatacji.
Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania przed przystąpieniem do czyszczenia, przeprowadzania innych czynności konserwacyjnych , lub wymiany 
filtrów.
Nie używaj urządzenia w pomieszczeniu narażonym na duże zmiany temperatury, gdyż może to spowodować skraplanie pary wewnątrz urządzenia, 
oraz do uszkodzenia filtrów.
Aby uniknąć zakłóceń w pracy urządzenia ustaw je  co najmniej w odległości 2m od urządzeń emitujących fale radiowe, takich jak TV, radio oraz 
np. zegar sterowany drogą radiową.
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2.

2. OCZYSZCZACZ POWIETRZA  GOTAR 800 H / GOTAR 800 L.

Urządzenie jest zaprojektowane i przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej, w szczególności 
do  żłobków, przedszkoli, szkół, oraz innych pomieszczeń przeznaczonych na czasowy pobyt dzieci.

Jego budowa i parametry techniczne są odpowiedzią, na coraz większe zainteresowanie tych placówek zainstalowaniem urządzeń o odpowiednio 
wysokiej wydajności, przy zachowaniu dopuszczalnego poziomu głośności, a także warunków bezpiecznej eksploatacji.

Dla tego oczyszczacze serii GOTAR 800 , mają rzeczywistą wydajność  CADR na poziomie 800 m3 oczyszczonego powietrza na godzinę, a 
przepływ oczyszczonego powietrza na poziomie 1000 m3/h.
Większość oczyszczaczy na rynku posiada niższe parametry, jednocześnie uzyskanie zbliżonych parametrów do oczyszczacza GOTAR 800, jest 
okupione bardzo głośną ich pracą, co wyklucza je z takiego zastosowania.

Nasz oczyszczacz posiada cztery wysoko wydajne filtry, gdy w przypadku innych oczyszczaczy stosowany jest tylko jeden taki lub podobny 
parametrami filtr.
Z tego powodu oczyszczacz GOTAR 800 jest substytutem czterech innych oczyszczaczy pracujących na średniej wydajności
którą można zaaprobować w związku z poziomem hałasu.

Na panelu sterowania oczyszczaczem mamy cztery włączniki o oznaczeniu 11, 12, 13, 14 - od lewej strony:
– nr 11 - jest włącznikiem głównym, włączającym zasilanie urządzenia
– nr 12 - jest włącznikiem detektora jakości powietrza i jego wyświetlacza LCD 2.8”,
– nr 13 -  jest włącznikiem dwóch zespołów filtrujących oznaczonych nr 5
– nr 14 - jest włącznikiem pozostałych dwóch zespołów filtrujących, oznaczonych nr 6.

W ten sposób możemy ustawić urządzenie na 50 lub 100 % wydajności – włącznik 5 lub 6 / lub razem 5+6.

Poza tym na panelu znajduje się pulpit programatora dziennego/ tygodniowego - nr 16, co umożliwia  odpowiednie zaprogramowanie pracy 
urządzenia dostosowanej do cyklu zajęć szkolnych w danej klasie, lub czasu zajęć przedszkolnych w sali.
Programator nr 16 posiada osłonę, która po zaprogramowaniu powinna być zamknięta.
Osłona posiada okienko, przez które widać wyświetlacz programatora, a dostęp do przełączników jest zablokowany.

Obok programatora - nr 16,  znajduje się detektor jakości powietrza -nr 15, z widocznym w centralnej części panelu wyświetlaczem LCD.
Parametry jakie są mierzone to:
PM1,
PM2.5,
PM10,
Temperatura,
Wilgotność RH.
Wskazania PM są wyskalowane w ug/m3
Poniżej wyświetlona jest skala kolorów odpowiadających za przedział jakości powietrza.
Na wyświetlaczu pojawiają się parametry cyfrowe w kolorze zgodnym za skalą kolorów.
Detektor dokonuje pomiaru co 1 sekundę, dostosowując wskazania do aktualnej sytuacji.

Wymiany filtrów powinien dokonać autoryzowany serwis, lub przeszkolony pracownik placówki edukacyjnej.

Firma Gotar przyjęła jako zasadę , że dostawa urządzeń do placówki będzie obligatoryjnie połączona ze szkoleniem pracownika technicznego , lub 
osoby odpowiedzialnej za obsługę i konserwację oczyszczaczy.

Szkolenie będzie dotyczyło zasad bezpiecznego użytkowania, konserwacji i wymiany filtrów oraz ustawień programatora.
W ten sposób unikniemy niepożądanych problemów i zapewnimy bezpieczne użytkowanie urządzenia.
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 3.

                                                                               3. CZYNNOŚCI WSTĘPNE
  
   Przygotowanie do eksploatacji oraz pierwsze uruchomienie oczyszczacza wykonuje 
   pracownik serwisu, w obecności osoby odpowiedzialnej za jego późniejsze użytkowanie.
   Opisane niżej czynności dotyczą sytuacji, kiedy nabywca sam dokonuje uruchomienia urządzenia, bez obecności serwisanta.

  Uwaga:
przed zdjęciem tylnej osłony upewnij się, czy oczyszczacz jest odłączony od gniazdka elektrycznego.

Oczyszczacz w wersji pionowej -H -pozostaw w tej pozycji, oczyszczacz w wersji poziomej- L- postaw wylotami do góry.

1. Odkręć  śruby przytwierdzające tylną osłonę do obudowy urządzenia.
2. Wysuń osłonę- nr 3-  z uchwytu.
3. Ustaw osłonę z boku tak, abyś pamiętał jak była zamontowana.
4. Trzymając za tasiemkę filtra ,  dociśnij sprężynę u dołu filtra tak, aby ukazał się górny rant filtra.
5. Wysuń filtr z gniazda górnego, cały czas dociskając sprężynę.
6. Następnie wyjmij filtr i usuń folię zabezpieczającą.
7. W o odwrotnym porządku zainstaluj filtry i zamknij tylną osłonę

        Tak samo postępuj przy wymianie zużytych  filtrów na nowe.
Instrukcja ich wymiany jest na naklejce na tylnej ściance oczyszczacza.
Po zainstalowaniu i dokręceniu tylnej obudowy, możesz ustawić oczyszczacz w miejscu gdzie będzie eksploatowany i podłącz urządzenie do 
gniazdka zasilania.
Gniazdo powinno być wyposażone w  bolec uziemiający lub zerujący.
Przewód elektryczny -nr 10- nie powinien posiadać widocznych przytarć czy uszkodzeń.

Uwaga- jeśli urządzenie w uzgodnieniu z odbiorcą zostanie dostarczone  bez folii zabezpieczającej filtry, nie ma potrzeby odkręcania osłony, w celu 
jej zdjęcia. 
Urządzenie w takiej opcji może być natychmiast podłączone i użyte.

                                            4. KORZYSTANIE Z OCZYSZCZACZA POWIETRZA

Po sprawdzeniu stanu instalacji elektrycznej przechodzimy do załączenia oczyszczacza.

Podłącz urządzenie do gniazda instalacji elektrycznej.

Załącz   włącznik główny nr 11 na pulpicie na pozycję ON

Ustaw programator nr 16 na pozycję manual ON poprzez kilkukrotne przyciśnięcie przycisku – manual - do chwili, aż zapali się czerwona dioda led.

Załącz oba włączniki nr 13 i 14  na pozycję ON,

Zawsze na końcu procedury  włączaj przełącznik -nr 12- na pozycję Monitor on.

W ten sposób załączyłeś oczyszczacz na maksymalne jego parametry.

Dokonaj ustawienia wydajności wg potrzeb 50/100%  włącznikami A i B / nr 13 i 14/.

Następnie ustaw programator/ nr 16 / według potrzeb środowiskowych , lub planu zajęć w pomieszczeniu, na podstawie opisu instrukcji 
programowania załączonej do urządzenia.

Aby wyłączyć ręcznie urządzenie,  wyłącz jako pierwszy przełącznik monitora- nr 12, a następnie włącznik główny - nr 11- wyłącz do  pozycji OFF.

 Kolejne załączenie urządzenia odbywa się w ten sam sposób, lub po zaprogramowaniu ustawień – w trybie tygodniowym automatycznym.

Pamiętaj, włącznik monitora -nr 12- załączamy jako ostatni i wyłączamy jako pierwszy.

Może on być użyty oddzielnie , przy wyłączonym urządzeniu , w celu monitorowania stanu jakości powietrza.
                                                                                           

4.

               Działanie wskaźnika jakości  powietrza, detektora PM z wyświetlaczem.

Wskaźnik jakości powietrza, detektor PM – nr 15 znajduje się w środkowej części kokpitu.
Spełnia on funkcję pomiarową i informacyjną.
W związku z doświadczeniami wynikającymi z testowania dostępnych na rynku urządzeń, w których zastosowano funkcję automatycznego 
załączania urządzenia na wysoką wydajność, na  skutek sygnału z czujnika PM można jednoznacznie stwierdzić, że takie rozwiązanie jest 
nieprawidłowe.
W praktyce, w mocno zanieczyszczonym  smogiem pomieszczeniu, po kilku minutach, czujnik znajdujący się w pobliżu wylotu oczyszczonego 
powietrza wyłącza urządzenie.
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Następnie po kilkunastu sekundach, zanieczyszczone powietrze miesza się z tym które analizował czujnik i ponownie urządzenie jest załączane.
Powoduje to ciągłe załączanie i wyłączanie urządzenia, co nie jest komfortowe dla użytkownika, przedłuża czas niezbędny do oczyszczenia 
pomieszczenia, a czasem uniemożliwia jego  skuteczne oczyszczenie. 
Powoduje też szybsze zużycie podzespołów urządzenia i zwiększa zużycie energii elektrycznej.
W przypadku naszego urządzenia , ze względu na jego przeznaczenie, taka jego praca byłoby nie do zaakceptowania.
W związku z dużą  wymianą powietrza za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej, urządzenie zostało zaprojektowane do pracy ciągłej w czasie  
pobytu dzieci w pomieszczeniu.
Wskazane jest, aby programator został tak ustawiony, aby przed przyjściem dzieci do klasy, urządzenie załączyło się odpowiednio np. 30 minut  
wcześniej.
Na wyświetlaczu nr 15- widoczny jest pomiar PM1, PM2.5, PM10, RH oraz temperatury i wilgotności powietrza.
Detektor próbkuje pomiar co 1 sekundę, w związku z tym na bieżąco mamy informację o jakości powietrza w pomieszczeniu.
Wynik wyświetlany jest w kolorach odpowiadających wzornikowi u dołu wyświetlacza.
Wyświetlacz ma swój oddzielny włącznik ON/OFF.
W razie nieprawidłowej pracy wyświetlacza / zakłócenia/ należy go wyłączyć i ponownie włączyć. W praktyce takie zakłócenia są spowodowane 
iskrzeniem na stykach włączników.
Wyświetlacz powinien być załączany jako ostatni i wyłączany jako pierwszy.
W celu uniknięcia problemów z zakłóceniem pracy wyświetlacza, pozostawiając urządzenie do pracy w trybie automatycznym, wyłącz wyświetlacz.

                                                                         5. CZYSZCZENIE

                          Czyszczenie obudowy oczyszczacza powietrza
Uwaga:
Przed przystąpieniem do czyszczenia obudowy, należy bezwzględnie wyłączyć  urządzenie 
oraz odłączyć je od gniazdka elektrycznego.
Przed czyszczeniem urządzenia można je delikatnie odkurzyć,  używając końcówek odkurzacza z miękkim włosiem.
Do czyszczenia urządzenia nie używaj, ściernych, żrących oraz łatwopalnych  środków czyszczących.
Nie rozpylaj w kierunku oczyszczacza środków płynnych.
Do czyszczenia użyj lekko zwilżonej , miękkiej ścierki, np. z mikrofibry.
Po wykonaniu czyszczenia odczekaj 20 minut zanim ponownie podłączysz do gniazdka i uruchomisz urządzenie.

                                                                           5.
                                            
                                                             Czyszczenie czujnika – detektora jakości powietrza.

Jeżeli oczyszczacz powietrza używany jest w środowisku zawierającym duże ilości kurzu,
może być konieczne jego oczyszczenie.
Czynność  ta ze względu na delikatną konstrukcję czujnika powinna być zlecona serwisowi.
Serwis podczas wymiany filtrów , każdorazowo dokonuje czyszczenia urządzenia w środku, 
m.in. oczyszczenia czujnika smogu.
Sygnałem świadczącym o  zabrudzeniu detektora jakości powietrza mogą być nieprawidłowe, nienaturalne wskazania stanu jakości powietrza.

                                                                                                                                                    
                                                        Czyszczenie filtrów HEPA

Filtry stosowane w oczyszczaczu GOTAR 800 , nie są filtrami zmywalnymi.
Nie można ich moczyć, ani płukać pod bieżącą wodą.
Takie działanie doprowadzi do trwałego uszkodzenia filtrów.
Zalecane jest stosowanie osłon z bawełny, które chronią filtr przed większymi zanieczyszczeniami, takimi jak kurz.
Takie osłony można zamówić u producenta urządzenia.
Można je prać i ponownie użyć do ochrony filtrów.
Przedłuży to ich żywotność.

W warunkach szkolnych, przy założeniu cyklicznego używania urządzenia 6-8 godzin dziennie, filtry z zainstalowanymi osłonami z bawełny, 
powinny pozostać skuteczne przez cały rok szkolny, czyli ich wymiana powinna odbywać się co rok.

Jednak w określonym środowisku, gdzie powietrze jest wyjątkowo zanieczyszczone, może być konieczna częstsza wymiana filtrów.
Szczególnie dotyczy to pomieszczeń innych niż szkolne,  np. tam, gdzie palony jest tytoń.

Nasza firma rekomenduje stosowanie osłon filtrów, które  na bieżąco pokazują, jaki jest stan zanieczyszczenia filtra, i przedłużają jego żywotność.

Zapytaj producenta o ofertę na osłony filtrów.

                                                                                                Wymiana filtrów.

Jeśli stwierdzisz, że filtry są już zużyte, ze względu na ich wygląd, nieprzyjemny zapach powietrza wychodzącego z urządzenia, lub zmniejszającą 
się ilość wychodzącego  powietrza, należy dokonać ich wymiany na nowe.
Procedura wymiany filtrów jest opisana na naklejce znajdującej się na tylnej osłonie urządzenia.
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                                                          7. PRZECHOWYWANIE

  Jeśli urządzenie nie będzie eksploatowane przez dłuższy okres,  np. w okresie wakacji lub ferii, należy je odłączyć od zasilania, wyjmując wtyczkę 
z gniazda elektrycznego, zwinąć przewód i umieścić go pod urządzeniem, oraz nakryć oczyszczacz folią lub workiem z tworzywa.
Aby je ponownie użyć, wykonaj odwrotne czynności.

                                                

                                                                                 8. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

1. Wskazania na monitorze są zakłócone.
To typowa reakcja czujnika  smogu podczas manipulacji przełącznikami przy załączonym monitorze. Wystarczy dokonać resetu poprzez 
wyłączenie i ponowne załączenie monitora.

     2.  Urządzenie nie działa, mimo że jest podłączone do sieci elektrycznej
– Sprawdź, czy nie jest wyłączony główny włącznik urządzenia -nr 11.
– Sprawdź, czy włączniki na panelu sterowania – nr 13 i 14 od filtrów są włączone.
– Sprawdź , czy jest napięcie w gnieździe zasilającym.
–  Wciśnij automatyczny bezpiecznik z czerwonym przyciskiem – nr 4- znajdujący się obok wejścia kabla zasilającego do urządzenia i ponownie 

uruchom urządzenie.
– Jeśli problem nie został usunięty, wyłącz urządzenie i skontaktuj się z serwisem.

     3.  Strumień powietrza wychodzący z oczyszczacza jest słabszy niż zwykle
– Sprawdź, czy działają prawidłowo wszystkie wentylatory , wyloty nr 5 i 6.
– Sprawdź stan filtrów, jeśli są zużyte, wymień je a nowe.
– Sprawdź, czy włączniki obu sekcji filtrów -nr 13 i 14- są właczone.
– Jeśli problem nie zostanie usunięty, wyłącz urządzenie i  skontaktuj się z serwisem.

   4.  Monitor  jakości powietrza – nr 15-pokazuje ten sam poziom, lub jego wskazania są inne niż   zwykle
– zresetuj czujnik poprzez jego wyłączenie i ponowne włączenie / włącznik nr 12./
– Włączaj monitor zawsze jako ostatni włącznikiem nr 12, po załączeniu włącznika głównego- nr 11, oraz sekcji oczyszczacza A i B. włącznikami

nr 13 i 14.
– Jeśli to nie rozwiąże problemu, zgłoś go w serwisie producenta.

    5.   Urządzenie emituje specyficzny zapach
Na początku pracy nowego urządzenia, może być odczuwalny specyficzny zapach plastiku. Jest to zjawisko normalne i ustępuje po pewnym czasie. 
Jeśli jednak z urządzenia wydobywa się zapach spalenizny, należy je natychmiast wyłączyć i skontaktować się z serwisem.
Z urządzenia może też wydobywać się nieprzyjemny zapach , gdy filtry będą już zanieczyszczone.
Ze względu na zawartość określonej ilości węgla aktywnego, po pewnym czasie eksploatacji , możliwości pochłaniania zapachów ulega pogorszeniu
i następuje moment, że czujemy nieprzyjemny zapach wydobywający się z wylotów powietrza.
Należy wtedy wymienić filtry na nowe.

     6.   Urządzenie działa zbyt  głośno, słychać szum, tarcie.
Jeśli zauważysz jakieś niecodzienne, nienaturalne dźwięki wydobywające się z urządzenia
wyłącz je i skontaktuj się z serwisem.

                                                                 

 

                                                                       9.GWARANCJA I SERWIS

    Producent oczyszczaczy  zorganizował dla klientów i użytkowników kompleksową obsługę  
    przed i po sprzedażową.

– doradztwo przy wyborze modelu odpowiedniego do specyfiki pomieszczenia.
– doradztwo w zakresie wyboru zastosowanych filtrów,
– dostawa urządzeń własnym transportem, na ustalonych wcześniej warunkach.
-     bezpłatne szkolenie osoby odpowiedzialnej za dozór i obsługę,
 -    zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, 
-     zapewnienie dostępności części w długim okresie eksploatacyjnym, 
– naprawy i konserwacje,
– gwarancja przyjęcia zużytych urządzeń w celu utylizacji.
– okres gwarancji -24 miesiące.
– Czas dojazdu serwisu po zgłoszeniu awarii – do 7 dni roboczych.
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                                                             10. PARAMETRY TECHNICZNE.

                                           
Oczyszczacz powietrza GOTAR 800 oferowany jest w wersji pionowej – H i poziomej -L.
Obie wersje mają takie same parametry techniczne i użytkowe.
   
– Zasilanie  230V/50 Hz
– Pobór prądu max – 0.55A
– Powierzchnia oczyszczania  30--120 m2*
– zużycie energii 48-88W*
– rodzaj czujnika- czujnik GOTAR PM 2.5 LCD
– Pomiar PM 1 -TAK
– Pomiar PM 2.5 – TAK
– Pomiar PM 10 – TAK
– Pomiar temperatury – TAK
– Pomiar wilgotności powietrza – TAK
– Programator dzienny/ tygodniowy – TAK
– Lampa UV – NIE
– Jonizator – NIE
– Nawilżacz – NIE
– Wydajność maksymalna 1000 m3/h
– CADR – 800 m3/h
– Poziom głośności 30 dB(A)
– Maksymalny poziom głośności- 34 dB(A)
– Temperatura pracy 15- 40 C
– Zabezpieczenie instalacji elektrycznej i elektronicznej – TAK- automatyczne.
– Filtry HEPA H11, H12, H13 – TAK – wg zamówienia.
– Filtry węglowe – TAK
– Filtry HEPA z powłoką antybakteryjną i antywirusową – TAK
– Filtry HEPA antywirusowe, ze specjalną powłoką nano-srebra – TAK, opcja specjalna.
– Usuwanie PM10 -99.99%
– Usuwanie PM 2.5 -99.99%     Parametry uzależnione od rodzaju użytego filtra HEPA
– Usuwanie PM 1 -99.7%
– Regulacja wydajności – 50%/ 100%
– Wymiary dł / szer/ wys: wersja H- 650/268/1070 mm / wersja L- 980 /273/740 mm
– Waga bez  pakowania 25 kg.
– Kolor – podstawowe wg zamówienia, na indywidualne zamówienie paleta kolorówRAL
– Wymiana filtrów -raz na rok szkolny lub częściej , w zależności od poziomu zanieczyszczenia środowiska użytkowania.
– Okres gwarancji – 24 miesiące

        * zależnie od ustawienia mocy 50%/100% 
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Załącznik do instrukcji - rysunki



         Instrukcja programowania pracy oczyszczacza powietrza Gotar 800 L/H.

                                                                        1 WSTĘP

 Zainstalowany w urządzeniu programator tygodniowy – oznaczony nr 15 posiada :

1. osiem programów ON/OFF
2. przełącznik 12h / 24h
3. przełącznik czas letni / czas zimowy
4. 16 kombinacji ustawień programowania:

      oddzielnie:
    Poniedziałek - Pn 
    Wtorek – Wt,
    Środa - Śr, 
    Czwartek - Czw,
     Piątek - Pt,  
     Sobota - So, 
     Niedziela - -Nie.

      Razem/ łącznie
      Pn, Wt, Śr, Czw, Pt, So, Nie.
      Pn, Wt, Śr, Czw, Pt.
      So, Nie.
      Pn, Wt, Śr, Czw, PT, So.
      Pn, Wt, Śr.
      Cz, Pt, So.
      Wt, Czw, So.
      Pn, Śr, Pt.
      Pn, Śr, Czw, Nie.
      Razem oznacza, że dla wymienionych dni tygodnia ustawia się te same parametry  wł/wył.

                                                              2 PRZYGOTOWANIE

1. włączyć oczyszczacz w poz. ON włacznikiem głównym nr 11, oraz włącznikami nr 13 i 14

2. Jeśli nie był używany przez dłuższy czas, pozostawić włączony na kilka godzin w celu doładowania 
baterii programatora.

3. W celu usunięcia poprzednich danych, wcisnąć przycisk R np., za pomocą długopisu.
4. Urządzenie jest gotowe do rozpoczęcia programowania.

                                                  3 USTAWIENIE AKTUALNEJ GODZINY

1. Wcisnąć i przytrzymać przycisk C+, jednocześnie wcisnąć przycisk W+ . aż do wyświetlenia się 
aktualnego dnia tygodnia. Następnie wcisnąć przycisk H+, po tym M+  
i  ustawić aktualny czas.

2.  Puścić oba przyciski.  Dzień tygodnia i godzina zostały ustawione.
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                                                           4 PROGRAMOWANIE

1. Wcisnąć na chwilę przycisk zegara. Teraz ustawiamy godzinę włączenia urządzenia.
2. Wcisnąć przycisk W+, aby ustawić dzień, lub dni tygodnia. Ustawić czas za pomocą przycisków H+ i 

M+.
3. Wcisnąć ponownie przycisk zegara, aby  zakończyć wprowadzanie godziny i dni włączenia.
4. Przechodzimy do ustawienia kolejnego dni włączenia.
5. Przechodzimy do ustawienia godziny wyłączenia- powtórz pkt. 2
6. Wcisnąć ponownie  przycisk zegara, aby zakończyć wprowarzanie godziny i dni wyłączenia
7. Przechodzimy do  ustawienia kolejnego dnia i godziny włączenia, powtórz od pkt. 2
8. Po zakończeniu ustawień wcisnąć przycisk C+, - teraz program jest zapisany w pamięci.

                                          
                                                               PRZYKŁAD

Aby urządzenie włączało się od poniedziałku do piątku o godzinie 7:30,a wyłączało o 15:15.

  1.Wcisnąć przycisk zegara, na wyświetlaczu pojawi się  1_ON
  2.Wciskać przycisk W+, aż na wyświetlaczu pojawi się ,,MO,TU,WE,TH,FR” 
  3.Wciskać przycisk H+. aż na wyświetlczy pojawi się 7:00 lub 7AM
  4.Wciskać przycisk M+, aż na wyświetlaczu pojawi się 15:15 lub 3:15PM
  5.Wcisnąć ponownie przycisk zegara, na wyświetlaczu pojawi się  1_OFF
  6. Powtórzyć punkty 3 oraz 4,  aż do wyświetlenia się 7:00/ 7AM oraz 15:15/3:15PM.
  Należy na końcu upewnić się, czy ustawione programy nie dublują się, co do dni tygodnia.

                         5 USTAWIANIE FUNKCJI MANUAL ON / AUTO / MANUAL OFF

1. Wcisnąć przycisk MANUAL abyustawić jeden z trzech trybów
2. W trybie MANUAL ON, oraz MANUAL OFF, programator nie używa trybu AUTO.
3. W trybie auto, programator korzysta z ustawień MANUAL.

                                                            FUNKCJA 12/ 24h

    Aby przełączyć się pomiędzy trybami 12h / 24h, należy wcisnąć jednocześnie przycisk C+ oraz   przycisk 
zegara.

                                            6 FUNKCJA  CZASU  LETNIEGO

1. Wcisnąć jednocześnie przyciski  C+ oraz MANUAL w trybie AUTO
Na wyświetlaczu pojawi się SUMMER, zegar przestawił się na czas letni.

2. Aby przejść na czas zimowy- należy przycisnąć oba przyciski ponownie.

            Programator pracuje z dokładnością  1 minyty na miesiąc, aby w razie potrzeby uaktualnić 
            ustawienia, należy ponownie ustawić prawidłowy czas zegara.
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