
Aura Air
Käyttö- ja 
asennusopas



Lataa Aura Air sovellus

Pakkauksen sisältö

Aura Air Seinäadapteri 
ja pistokkeet

Kiinnitys-
ruuvit ja 

aluslaatat

Sapluuna



Aura Air rakenne

Etukansi Laitteen runko

Esisuodatin

Ray FilterTM
Asetuspainike

LED
merkkivalo

Pohja
DC-liitäntäpaikka

sähkökaapelille



An electrical outlet should be 
at a distance of 78 inches / 
200 cm or less

Wi-Fi should 
be in range

Installation zone

Aura Air should be at a radius 
of at least 20 inches / 50 cm 
from other objects

Aura Air should be placed at least 20 inches / 
50 cm from the floor and celling

Aura Airin kiinnitys

Asenna laite
Wi-Fi kantaman 
alueelle

Etäisyys pistorasiaan
enintään 200 cm.

Etäisyys muihin esineisiin 
vähintään 50 cm.

Seinäasennuksessa huomioitavaa:

Etäisyys kattoon ja lattiaan 
vähintään 50 cm.



Aura Airin kiinnitys

1. Sapluuna
Aseta sapluuna seinälle ja poraa 
3 reikää.

Kiviseinään tarvitset 
6 mm poranterän

2. Valmistelut
Irrota laitteen runko ja Ray 
FilteriTM. Liitä sähköjohto 
pohjaosan takapuolelle 
(DC-liitäntään).



3. Kiinnitä Aura Air
Kiinnitä pohjaosa 
ruuveilla.

3. Yhdistä
Paina runko-osa kevyesti 
kiinni pohjaosaan. Liitä laite 
pistorasiaan.

Muodosta Aura Airista ja 
sovelluksestasi pari
WiFi-verkon kautta. Valitse 
Aura Air verkkoluettelostasi.

Hengitä 
puhdasta ilmaa.



LED merkkivalojen ohjeet

Vilkkuva vihreä: Aura on valmiustilassa / 
odottaa uutta WiFiä

Verkko

Toiminta

Huomio

Vilkkuva sininen: Yhdistää verkkoon

Nopeasti vilkkuva sininen: Yhdistää pilveen

Hitaasti vilkkuva valkoinen: Aura toimii moitteettomasti

Vilkkuva valkoinen: Ei WiFi-yhteyttä

Tasainen magenta: Aura on siirtynyt säästötilaan

Vilkkuva magenta: Odottaa laiteohjelmiston päivitystä 

Vilkkuva oranssi: Auran runko ei ole kunnolla kiinni

Vilkkuva punainen: Häkä-/savuvaroitus

Huom! Paina pohjaosan alapuolella olevaa pientä nappulaa neljän sekunnin ajan, 
jos Aura Airia ei löydy.



Esisuodattimen puhdistus

Huom! Sovellus ilmoittaa, kun esisuodattimen puhdistus on tarpeen.

1. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Irrota varovasti kansi ja karkeasuodatin.
3. Irrota esisuodatin kannesta.
4. Pese esisuodatin vedellä (ei kemikaaleja).
5. Kuivaa karkeasuodatin ennen kuin asennat sen takaisin.
6. Yhdistä pistoke pistorasiaan ja nauti puhtaasta ilmasta.

Ray FilterinTM vaihto

Huom! Sovellus ilmoittaa, kun Ray FilterTM on aika vaihtaa.

1. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Irrota varovasti kansi ja Ray FilterTM

3. Aseta uusi Ray FilterTM laitteen kanteen.
4. Aseta kansi takaisin.
5. Yhdistä pistoke pistorasiaan ja nauti puhtaasta ilmasta.
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Yleisohjeet

Lue ja säilytä nämä ohjeet sekä asenna tuote valmistajan ohjeiden mukaan. Ota 
yhteys Aura Smart Air tukeen tai maahantuojaan, jos laite vaatii korjausta. Tällainen 
tilanne voi syntyä esimerkiksi silloin jos laite on rikkoutunut, siihen on pudonnut esine, 
se on pudonnut, virtalähde tai pistoke on rikkoutunut, nestettä on valunut laitteelle, 
se on altistunut sateelle tai kosteudelle tai ei muuten toimi normaalisti.

Asennus

Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaan välttääksesi laitteen kaatumisen tai 
putoamisen. Alustan tulee olla tiilestä, betonista, kipsilevystä tai muusta tukevasta 
materiaalista valmistettu. Oikeanlaisen ilmanvaihdon takaamiseksi laitteen ympärille 
tulee jättää vähintään 50 cm tyhjää tilaa. Asenna laite näkyvälle ja turvalliselle 
paikalle.

Älä asenna Aura Airia sängyn, vesihanojen tai muun sellaisen paikan yläpuolelle, 
jossa se voisi vahingoittua.

Älä asenna Aura Airia lämmityslaitteiden tai jäähdyttimien lähelle kuten liesi, 
lämmönsäädin, patteri, vahvistin tai muu lämpöä tuottava laite.



Huolto

Käytä ainoastaan Aura Airin sertifioituja osia kuten karkeasuodatinta ja Ray FilteriäTM.

Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä liittimiä ja lisätarvikkeita.

Esisuodattimen tai Ray FilterinTM rikkoutuminen voi häiritä laitteen toimintaa.

Irrottaessasi laitteen runkoa, varo laittamasta sormiasi tai muita esineitä tuulettimeen.

Runkoa irrottaessasi, varo vahingoittamasta laitetta.

Turvallisuus

Käytä vain laitteen mukana toimitettua sähköjohtoa ja adapteria. 
Jos pistoke ei sovellu pistorasiaan, konsultoi sähkömiestä oikeanlaisen 
pistorasian saamiseksi.



Huolehdi, ettei virtajohdon yli kävellä, se joudu puristuksiin tai rikkoudu pistokkeesta, 
muualta tai laitteen liitoskohdasta.

Jos virtajohto tai/ja  pistoke vaikuttaa rikkinäiseltä, älä käytä laitetta.

Älä laita sormia tai muita esineitä laitteen ilma-aukkoihin laitteen ollessa päällä, 
kytkettynä virtalähteeseen tai kun suodattimia puhdistetaan tai vaihdetaan.

Avotulta kuten kynttilöitä ei saa asettaa laitteen päälle tai lähelle.

Älä altista laitetta kosteudelle tai sateelle, sillä tällöin on sähköpalon tai -iskun vaara.

Irrota laite virtalähteestä ukonilmalla, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan tai laitetta 
huollettaessa (esim. suodattimia huollettaessa tai vaihdettaessa).

Tämä laite on suunniteltu sisäkäyttöön. Älä asenna laitetta ulos. 

Älä tuki tai peitä ilma-aukkoja sanomalehdellä, pöytäliinoilla, verhoilla yms.



Takuu

Yksi vuosi ostopäivästä.

Aura Smart Air LTD pidättää oikeuden tämän dokumentin sisältöön, sen antamiin 
ohjeisiin ja tietoon sekä tuotteeseen, sen nimeen, logoon ja ulkoasuun.

Sertifikaatit



tabita@engedi.fi  |  www.tabitaair.fi


