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Naava nem egy átlagos zöld fal

Naava Flow Naava Flow Duo

Naava One Naava Duo Naava One Slim

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
OLVASSA EL ÉS TARTSA BE A BENNE FOGLALTAKAT
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Naava, nem egy átlagos zöld fal.

Használati utasítás
Következő modellekre Naava Duo N100x210, Naava Duo 

N100x231, Naava Duo N60x210, Naava Duo N60x231, 

Naava Flow Duo N100x138, Naava Flow Duo N60x138, 

Naava Flow N100x138, Naava Flow N60x138, Naava 

One N100x210, Naava One N100x231, Naava One 

N100x294, Naava One N60x210, Naava One N60x231, 

Naava One Slim N100x210, Naava One Slim N100x231, 

Naava One Slim N100x294, Naava One Slim N60x210, 

Naava One Slim N60x231 .
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Mitől egyedülálló újítás a Naava? 

A Naava technológiája teljesen új szintre emeli a 

növények légtisztítási hatékonyságát, friss beltéri levegőt 

hoz létre. A Naava térben az emberek boldogabbak és 

kevésbé stresszesek, kevesebb hibát követnek el, kevésbé 

szenvednek a beltéri levegő tüneteitől. 

Minden modellünk ötvözi az 

egyedülálló technológiát a természet 

intelligenciájával és a skandináv 

dizájn szépségével.

Megjegyzések a 
kezelési útmutatóhoz
Képmagyarázatok

Veszélyes elektromos áram!
Figyelmeztet az elektromos áram által okozott 

veszélyekre, amelyek sérülésekhez vagy akár 

halálhoz is vezethetnek.

Veszély!
Figyelmeztet olyan veszélyre, amely személyi 

sérüléshez vezethet.

Vigyázat!
Figyelmeztet olyan veszélyre, amely anyagi 

kárhoz vezethet.

A kezelési kézikönyv jelenlegi verziója a következő címen 

található:

https://naava.io/simple

Jogi nyilatkozat
Ez a kiadás az összes korábbi verziót felváltja. A kiadvány 

egyetlen része sem reprodukálható a Naava írásos 

engedélye nélkül. Ugyanez vonatkozik a kiadvány 

elektronikus feldolgozására, sokszorosítására vagy 

terjesztésére. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. 

Minden jog fenntartva. A védjegyeket anélkül garantálják, 

hogy szabadon és elsősorban a gyártó helyesírása alapján 

használhatók. A termékneveket regisztrálják. A termék 

folyamatos fejlesztése, valamint az alakja és a színe 

megváltoztatása érdekében az építkezés változásait 

fenntartjuk. A szállítási terjedelem eltérhet a termék 

képeitől. Ez a dokumentum teljes körültekintéssel készült. 

Naava semmilyen felelősséget nem vállal az esetleges 

hibákért vagy mulasztásokért.

®Naava Group Oy

Levél Vásárlóinknak

Megjegyzések a kezelési útmutatóval kapcsolatban

IEC-információk - ha a készüléket az EU-n kívül (nem 
USA vagy Kanada) használják

EN információk - ha a készüléket az EU országaiban 
használják.

Fontos biztosítékok

Információk a készülékről

Szállítás és tárolás

A készülék használata

Karbantartás és tisztítás

Naava szervizelése

Ártalmatlanítás

További információ

Hibaelhárítás

Elérhetőségek

Megfelelőségi nyilatkozat

Levél 
Vásárlóinknak
Tisztelt Ügyfelünk,

Köszönjük, hogy a Naava-t választotta. Naavánál 

összekapcsoljuk az embereket a természettel. Olyan 

jövőbeli technológiát használunk, amely több millió 

éves természetes innovációt ölel fel, a skandináv 

dizájnnal kombinálva. A bolygón a legokosabb zöld 

falakat készítjük, hogy a természetet mindenhova 

bejuttassuk. 
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IEC* információk - ha a 
készüléket
az EU-n kívül
(nem USA vagy 
Kanada használják)
Ezt a készüléket nem szabad olyan személyeknek 

(beleértve a gyermekeket is) használni, akiknek csökkent 

fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeik vannak, vagy 

nincs tapasztalatuk és ismereteik - kivéve, ha a 

biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy utasítást 

kapott - a készülék használatával kapcsolatban.

A gyermekeket felügyelni kell annak biztosítása 

érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel.

A készüléket csak a készülékhez mellékelt tápegységgel 

szabad használni.

A készüléket csak rendkívül alacsony biztonsági 

feszültség mellett szabad táplálni, amely megfelel a 

készüléken található jelölésnek.

A lámpatestet úgy kell elhelyezni, hogy az izzókba 0,36 m-

nél közelebbről történő, hosszan tartó nézés elkerülhető 

legyen. 

*International Electrotechnical Commission: Nemzetközi

Elektrotechnikai Bizottság
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5EN* információk - ha
a készüléket az EU 
országaiban 
használják.
Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, 

valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi 

képességekkel vagy tapasztalatok és ismeretek hiányával 

rendelkező személyek akkor használhatják, ha felügyeletet 

vagy oktatást kaptak a készülék biztonságos használatáról 

és megértették mely veszélyeket foglal magában. A 

gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A gyermekek 

és fent említett személyek nem végezhetnek tisztítást és 

karbantartást felügyelet nélkül.

A gyermekeket felügyelni kell annak biztosítása 

érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel.

A készüléket csak a készülékhez mellékelt tápegységgel 

szabad használni.

A készüléket csak rendkívül alacsony biztonsági feszültség 

mellett szabad táplálni, amely megfelel a készüléken 

található jelölésnek.

A lámpatestet úgy kell elhelyezni, hogy az izzókba 0,36 m-

nél közelebbről történő, hosszan tartó nézés elkerülhető 

legyen. 

*European Norm: Európai Szabvány
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 UL/CSA* információk -
ha a készüléket az
USA-ban vagy
Kanadában használják
Ezt a készüléket nem szabad olyan személyeknek 

(beleértve a gyermekeket is) használni, akiknek csökkent 

fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeik vannak, 

vagy nincs tapasztalatuk és ismereteik - kivéve, ha a 

biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy utasítást 

kapott - a készülék használatával kapcsolatban.

A gyermekeket felügyelni kell annak biztosítása 

érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel.

A készüléket csak a készülékhez mellékelt tápegységgel 

szabad használni.

A készüléket csak rendkívül alacsony biztonsági 

feszültség mellett szabad táplálni, amely megfelel a 

készüléken található jelölésnek.

A lámpatestet úgy kell elhelyezni, hogy az izzókba 0,36 

m-nél közelebbről történő, hosszan tartó nézés 

elkerülhető legyen.  

*Underwriter Laboratories / Canadian Standards 

Association: "Aláíró Laboratóriumok" / Kanadai 

Szabványügyi Szövetség
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Garancia és felelősség
A készülék megfelel a vonatkozó EU-előírások alapvető 

egészségügyi és biztonsági követelményeinek, és többször 

is gyárilag tesztelték a tökéletes működését.

Amennyiben a működésben hibák fordulnak elő, és azokat 

a Hibaelhárítás fejezetben szereplő intézkedésekkel nem 

lehet helyrehozni, vegye fel a kapcsolatot a helyi 

képviselettel.

Ha a gyártó utasításait vagy törvényi előírásait nem 

tartották be, vagy miután az eszközön engedély nélküli 

módosításokat hajtottak végre, a gyártó nem felelős az 

ebből eredő károkért. A készülék átalakítása vagy az egyes 

alkatrészek jogosulatlan cseréje drasztikusan 

befolyásolhatja a termék elektromos biztonságát és a 

garancia elvesztéséhez vezethet. A felelősség nem terjed ki 

a készülék használatából eredő személyi vagy tárgyi 

károkra. Kivéve a jelen kezelési kézikönyv utasításaiban 

leírtakat. A folyamatos fejlesztés és a termék fejlesztése 

részeként a műszaki tervezés és a modell változása 

előzetes értesítés nélkül lehetséges..

A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért 

felelősséget nem vállalunk. Ilyen esetben a jótállási 

igények semmisek.

Fontos biztosítékok
Fontos, hogy olvassa el, teljes mértékben megértse és 

betartsa az alábbi biztonsági előírásokat és 

figyelmeztetéseket. Időnként olvassa el ezeket az 

utasításokat. A Naava zöld falának és más Naava 

termékeknek (később ebben a dokumentumban Naava 

néven) gondatlan vagy nem megfelelő használata súlyos 

vagy akár halálos sérülést okozhat. Tartsa ezt a 

felhasználói kézikönyvet a Naava készülékével együtt, 

biztonságos helyen. Ügyeljen arra, hogy bárki, aki 

használja a Naava készülékét, megérti a kézikönyvben 

található információkat.

A készülék megkezdése vagy használata előtt 
figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. A 
kézikönyvet mindig a készülék vagy annak 
közvetlen közelében tárolja!   
Veszély

● A készüléket csak beltérben és a megadott 

műszaki feltételek mellett használja. A nem 

megfelelő használat egészségre veszélyes és 

kritikus sérüléshez vezethet.

● Ne tegye ki a készüléket esőnek, ne használja víz 

közelében vagy más nedves helyen.

● Ne használja vagy tárolja olyan helyen, ahol a 

készülék kádba, mosogatóba, vízbe, 

úszómedencébe vagy más folyadékba eshet vagy 

merülhet. Ne nyúljon olyan készülékhez, 
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amely vízbe vagy más folyadékba esett. Ne 

nyúljon vízbe vagy más folyadékba, még akkor 

sem, ha a készüléket kihúzta vagy ki van 

kapcsolva. A nedvesség áramütést okozhat, ha 

az egységet ismét csatlakoztatja a hálózati 

csatlakozóaljzathoz. Száraz ruhával törölje le a 

nedvességet. Ne érintse nedves kézzel a 

terméket.
● A karbantartási, szétszerelési, szervizelési vagy 

javítási munkák megkezdése előtt húzza ki a 

készüléket az elektromos hálózatból.

● Borulásveszély. A készülék víztartályát a 

telepítési folyamat részeként vízzel kell feltölteni. 

A készülék nem használható a víztartályban lévő 

víz nélkül.

● Az összeszerelési útmutatóban felsorolt 

egységeknél mindig használja a Naava fali rögzítő 

konzolokat, és rögzítse a Naavát a falhoz, hogy 

megakadályozza a Naava felborulását.

● Ne használja a készüléket robbanásveszélyes 

helyiségekben, agresszív légkörben, illetve ne 

használja a készüléket olyan helyen, ahol éghető 

gázok vagy gőzök vannak jelen.

● Egyszerre csak egy tápegységet csatlakoztasson a 

Naavához.

● Ne töltse túl a víztartályt, és ne öntsön vizet a 

tápegységre. Helyezze a tápegységet olyan száraz 

helyre, ahol nem lehet vizet önteni rá vagy 

víztartály túltöltésekor nem lesz vizes.

Figyelem
● A tápegységet csak 110–230 V feszültségű 

váltakozó áramú aljzathoz csatlakoztassa. Ne 

használja a Naava készüléket, ha a tápkábel vagy 

a csatlakozó megsérült.

● Győződjön meg arról, hogy a készülék külső és 

belső elektromos kábelei védve vannak a 

sérülésektől (pl. állatoktól). Soha ne használja a 

készüléket, ha bármelyik kábel vagy hálózati 

csatlakozás megsérült!

● A dugó és a váltóáramú aljzat (csatlakozó) 

közötti laza illesztés túlmelegedést és torzulást 

okozhat. A laza vagy kopott edények cseréjéhez 

forduljon képzett villanyszerelőhöz.

● Fulladásveszély. Kis alkatrészek, nem 
gyermekeknek való.

● A gyermekek nem használhatják a Naava-t. A 

gyermekek nem ismerik fel az elektromos 

készülékek használatával járó veszélyeket. Ezért 

mindig felügyelje a gyermekeket, amikor a 

Naava közelében vannak.

● Azok a személyek, akik nem ismerik a használati 

utasítást, valamint a gyermekek és gyógyszerek, 

alkohol vagy drogok hatása alatt álló személyek

©Naava Group Oy 14.04.2021
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nem üzemeltethetik a készüléket, vagy csak 

felügyelet mellett használhatják.

● Ez a készülék nem játék! Ne hagyja a készüléket

felügyelet nélkül a közelben lévő gyermekek

mellett.

● Ne helyezzen semmilyen tárgyat a Naava

belsejébe, a készülék levegőbemenetébe,

csatornájába vagy kiömlőjébe. Ez károsíthatja a

ventilátor lapátjait vagy sérüléseket okozhat. A

Naava kikapcsolása után a ventilátorok rövid

ideig tovább forognak.

● Győződjön meg arról, hogy a levegő be- és

kimenete nincs akadályozva.

● A szem károsodását okozhatja nagy

fényintenzitás. Soha ne nézzen közvetlenül a

Naava fényforrásba.

Vigyázat
● Helyezze a Naava-t száraz, vízszintes felületre. 

Ezt a berendezést függőleges és stabil helyzetben 

kell használni.

● Soha ne használja a készüléket, ha a készülék 

vagy a kábel megsérült, vagy meghibásodás 

után,  vagy miután a készüléket más módon 

leejtették vagy megrongálták.

● Az egység mozgatása vagy kezelése előtt mindig 

húzza ki a Naava tápkábelt a hálózati aljzatból. 

Soha ne takarja le és ne szállítsa a készüléket 

működés közben.

● Ne kíséreljen meg javítási munkát. A Naava 

karbantartását vagy szervizelését, a jelen 

felhasználói kézikönyvben leírtak kivételével, 

csak a Naava végezheti. A Naava bármilyen 

módosítása rendkívül veszélyes és érvényteleníti 

a garanciát.

● A készüléket kizárólag friss ivóvízzel töltse fel.

● A csatlakozókábelhez csak olyan hosszabbítókat 

használjon, amelyek megfelelnek a készülék 

energiafogyasztásának, kábelének hosszának és 

használatának. Teljesen tekerje ki a hosszabbító 

kábeleket az elektromos túlterhelés elkerülése 

érdekében.

● MINDIG húzza ki a hálózati csatlakozót a 

víztartály eltávolítása / kiürítése, az egyes 

alkatrészek összeszerelése / szétszerelése, 

valamint a készülék mozgatása / kezelése előtt.

● Ne vezesse a tápkábelt padlószőnyeg alatt, és ne 

takarja le egyéb szőnyegekkel. Úgy rendezze el a 

vezetéket, hogy ne lehessen megbotlani benne.

● Soha ne húzza ki a dugót a konnektorból annak 

kábelénél fogva vagy nedves kézzel.

● Ne üljön, ne álljon, másszon rá, és ne helyezzen 

nehéz tárgyakat a készülékre.

● Csak eredeti Naava intelligens talajt, vízkezelő 

adalékokat, Cleanert és Naava által ajánlott 

tápanyagokat vagy egyéb Naava termékeket

használjon. Nem Naava termékek használata 

érvényteleníti a garanciát.

● Használat előtt ellenőrizze, hogy a Naava 

edények megfelelően vannak-e lezárva. Ha 

nincs megfelelően lezárva, víz szivároghat, ami 

vízkárosodást okozhat a padlón vagy a 

környező területeken.

● Ez a készülék nem helyettesíti a megfelelő 

szellőzést, vagy szellőztetést.
Olvassa el és kövesse a különféle Naava termékekre 

vonatkozó külön utasításokat és figyelmeztetéseket, 

például a Naava Biofilters, a Naava Smart Growth 

Medium, a Naava vízkezelő adalék, a Naava Cleaner és a 

Naava Nutrients.

A növények élőlények, gondozásra szorulnak

Kalifornia állam 65. javaslat: figyelmeztetés: Ez a 

termék olyan vegyi anyagokat tartalmaz, amelyekről 

Kalifornia állam tudomása szerint rákot, születési 

rendellenességeket vagy egyéb reproduktív károsodásokat 

okoz. További információ www.P65Warnings.ca.gov.

Rendeltetésszerű használat
Használja a Naava-t a beltéri levegő párásítására és 

tisztítására, a műszaki adatok betartása és követése 

mellett. A Naava alkalmas a helyiség levegőjének 

nedvesítésére annak érdekében, hogy kellemes szobai 

légkört teremtsen.

Ezt az eszközt beltéri használatra tervezték csak normál 

irodai vagy háztartási környezetben. A sérülés elkerülése 

érdekében soha ne tegye ki a készüléket folyadéknak vagy 

nedvességnek. Kerülje a közvetlen napfényt, az erős 

szennyeződéseket és az erős rázkódást.

Helytelen használat
A Naava friss, hálózati ivóvízen kívüli egyéb folyadékkal 

nem működtethető. Nem alkalmas súlyos szennyeződések 

eltávolítására a levegőből.

A személyzet képzettsége
A készüléket használóknak el kell olvasniuk és meg kell 

érteniük a kezelési útmutatót, különösen a Biztonsági 

fejezetet.

Ezt az eszközt csak megfelelő fizikai, érzékszervi 
és értelmi képességekkel rendelkező, megfelelő 
ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkező 
személyek használhatják. Más személyek csak 
akkor használhatják ezt az eszközt, ha a 
biztonságukért felelős személy felügyeli vagy 
utasítja őket.
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Maradék kockázatok
Veszélyes elektromos áram!
Az elektromos alkatrészeken végzett 

munkálatokat csak erre felhatalmazott 

szakcég végezheti!

Veszélyes elektromos áram!
A készüléken végzett munkálatok előtt húzza 

ki a hálózati dugót a hálózati aljzatból!

Veszély!
A készülék használatakor veszélyek 

léphetnek fel, ha azt szakképzetlen személyek  

használják vagy nem megfelelő módon használják! 

Tartsa be a személyzeti képesítéseket!

Veszély!
Ne hagyja szanaszét, a padlón a 

csomagolóanyagot. A gyermekek veszélyes 

játékként használhatják.

Elektromos kábelek
Kalifornia állam 65. javaslat: 
figyelmeztetés: A termék huzalai olyan 

vegyi anyagokat tartalmaznak, amelyekről 

Kalifornia államban ismert, hogy rákot és 
születési rendellenességeket vagy egyéb reprodukciós 

ártalmakat okoznak. Kezelés után mosson kezet. További 

információért látogasson el a www.P65Warnings.ca.gov. 

weboldalra. 

Figyelmeztetés - borulásveszély
Gyermekek és felnőttek 

felboríthatják a Naava 

készüléket magukra 

húzva/borítva/mászva, ha 

a felborulásgátlóval 

ellátott készülékeket nem 

rögzítették, vagy a 

felborulásgátlót nem a 

szerelési utasításoknak 

megfelelően szerelték fel. Ez 

Ha a Naava One készülékeket nem a billenésgátló 

lábakkal együtt szerelik fel, akkor a Naavát 

billenésgátlóval együtt kell a falhoz vagy más megfelelő 

tartószerkezethez rögzíteni..

A Naava használata előtt a telepítési 

folyamat részeként a víztartályt szükséges 

megtölteni vízzel..

NE

Ezt a WiFi vagy Bluetooth eszközt a norvégiai Svalbard-

szigeteken található Ny-Ålesund központjának 20 km-es 

körzetében tilos használni.

Viselkedés vészhelyzet esetén
1. Vészhelyzetben válassza le a készüléket a hálózatról.

2. A meghibásodott készüléket ne csatlakoztassa vissza a
hálózatra.

További információért lépjen kapcsolatba a 

Naavaval: www.naava.io 

halálos sérülésekhez vezethet. A készülék 

megbillenésének kockázatának csökkentése érdekében 

rögzítse, és csatlakoztassa a megbillenésgátló eszközök 

vagy a megbillenésgátló lábak a telepítési utasításoknak 

megfelelően. 

A Naava One Slim készülékeket a billenés 

megakadályozása érdekében mindig billenésgátlóval kell 

rögzíteni! 

©Naava Group Oy 14.04.2021
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Információk a 
készülékről
Termék áttekintés

A. Víztartály

B. Víz feltöltő nyílás

C. Panel nyílásai a biofilterekhez

D. Teljesítménybemenet

E. Teljesítménybemenet

F. Naava fejrésze

G. Levegőkivezető

H. LED lámpa

I. Rendszervisszaállító (reset) gomb

J. N alakú be- / kikapcsolás és jelzőlámpa

Naava One

Naava Duo

Naava One Slim

Naava Flow Duo

Naava Flow

Azonosítócímke és a készülék számának a helye

ID. Az azonosító címke helye 

SN. A Naava készülék száma

©Naava Group Oy 14.04.2021
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Vezérlés áttekintése
I. Rendszervisszaállító (reset) gomb

J. Be-/kikapcsolás és jelzőfény

Naava One, One Slim

Naava Duo

Naava Flow

Naava Flow Duo

Tápegység

N. Egyenáramú hálózati csatlakozó a Naava
hálózati bemenetéhez.

O. Csatlakozó a hálózati kábelhez

Eszköz leírása
● Ajánlott a következő méretű szobákhoz:

○ Naava One 36 m² - 60 m²

○ Naava Duo 39 m² - 65 m²

○ Naava One Slim 12 m² - 20 m²

○ Naava Flow, Flow Duo 20 m² - 35 m²

● Párásítási teljesítmény max. 416 g/óra

● Naturbo® biofilter légszűrő rendszer

● Légáramlási sebesség max. 80 m³/óra

● A relatív páratartalom megjelenítése a naava.app 
alkalmazáson keresztül

● Érzékelővel vezérelt automatikus működés az M.I. 

segítségével

● Automatikus ventilátorfokozatok

● Zajmentes éjszakai működés halk üzemmódban

● Víztartály a modelltől függően kb:

○ Naava One 78 liter vagy 130 liter

○ Naava Duo 195 liter

○ Naava One Slim 69 liter

○ Naava Flow 78l vagy 130 liter

○ Naava Flow Duo 116 vagy 195 liter

● Vízszintjelző a naava.app-on keresztül

● Automatikus ventilátor kikapcsolás, ha a 

víztartály kiürül.

● Csendes működés

FCC*-megfelelőségi információk
Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15. pontjának. 

Az üzemeltetés a következő két feltételhez kötött:
(1) ez a készülék nem okozhat káros interferenciát és

(2) ennek a készüléknek el kell fogadnia a kapott

interferenciát, beleértve a nem kívánt működést

okozó interferenciát is.

*Federal Communications Commission: Szövetségi 

Kommunikációs Bizottság

Ez a berendezés megfelel az FCC által a nem ellenőrzött

környezetre meghatározott sugárterhelési

határértékeknek. A végfelhasználónak a rádiófrekvenciás

expozíciónak való megfelelés érdekében be kell tartania a

speciális üzemeltetési utasításokat. Ezt az adót nem

szabad más antennával vagy adóval együtt elhelyezni vagy

együtt üzemeltetni.
©Naava Group Oy 14.04.2021
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A megfelelőségért felelős fél által nem kifejezetten 

jóváhagyott változtatások vagy módosítások 

érvényteleníthetik a felhasználónak a berendezés 

üzemeltetésére vonatkozó jogosultságát. 

Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és 

megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális 

eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC-szabályok 

15. pontja szerint. Ezeket a határértékeket úgy tervezték,

hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros

interferenciával szemben a lakossági telepítéskor. Ez a

berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és

sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően

telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a

rádiótávközlésben. Ugyanakkor nincs garancia arra,

hogy egy adott telepítésben nem lép fel interferencia. Ha

ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy

televízió vételben, ami a berendezés ki- és

bekapcsolásával megállapítható, a felhasználónak

javasoljuk, hogy próbálja meg az interferenciát az alábbi

intézkedések közül egy vagy több intézkedéssel

helyrehozni:

- Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.

- Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.

- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan konnektorba,

amelyik más áramkörön van, mint amelyikhez a vevő

csatlakoztatva van.

- Forduljon a forgalmazóhoz vagy egy tapasztalt rádió/

TV-technikushoz segítségért.

ISED*-megfelelőségi információk
Ez a készülék olyan engedélymentes adó(ka)t / 

vevő(ke)t tartalmaz, amelyek megfelelnek az *Innováció, 

Tudomány és Gazdasági Fejlesztés Kanada 

engedélymentes RSS**-ének. Az üzemeltetés a 

következő két feltételhez kötött:

(1) Ez a készülék nem okozhat interferenciát.

(2) Ennek a készüléknek minden interferenciát el kell

fogadnia, beleértve az olyan interferenciát is, amely a

készülék nem kívánt működését okozhatja.

**Really Simple Syndication: Nagyon Egyszerű Terjesztés

2)Ennek a berendezésnek el kell fogadnia a kapott

rádiózavarokat, még akkor is, ha ezek az interferenciák

valószínűleg befolyásolják a készülék működését.

A felhasználó által végzett, a megfelelőségért felelős fél 

által nem kifejezetten jóváhagyott változtatások vagy 

módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a 

berendezés üzemeltetésére vonatkozó jogosultságát.

IC sugárterhelési nyilatkozat:
Az EUT* megfelel az IC RSS-102** szabványban 

meghatározott, az általános lakossági/ellenőrizetlen 

sugárterhelési határértékekre vonatkozó SAR***-

értékeknek, és az IEEE**** 1528 szabványban 

meghatározott mérési módszerekkel és eljárásokkal 

összhangban került tesztelésre.

FONTOS MEGJEGYZÉS
IC sugárterhelési nyilatkozat Ez az EUT megfelel az IC 

RSS-102 általános lakosságra vonatkozó SAR / nem 

ellenőrzött expozíciós határértékeknek, és az IEEE 1528 

szabványban meghatározott mérési módszerekkel és 

eljárásokkal összhangban lett tesztelve. 

*Equipment Under Test: Vizsgált Berendezés

**Industry Canada Radio Standards Specification 102: Kanadai 

Ipari Rádiós Szabványok előírása 102 

***Specific Absorption Rate: Fajlagos Elnyelési Tényező

****Institute for Electrical and Electronics Engineers: 

Villamosmérnöki és Elektronikai Intézet

A megfelelőségért felelős fél által nem kifejezetten 

jóváhagyott változtatások vagy módosítások 

érvényteleníthetik a felhasználónak a berendezés 

üzemeltetésére vonatkozó jogosultságát.

Az ebben a készülékben található engedélymentes adó/

vevő megfelel az Innovációs, Tudományos és 

Gazdasági Fejlesztési Kanada RSS-nek az 

engedélymentes rádióeszközökre vonatkozóan. Az 

üzemeltetés a következő két feltétellel engedélyezett:

1) A készülék nem okozhat interferenciát;

©Naava Group Oy 14.04.2021 
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Szállítás és tárolás
Szállítás
A készülék szállítása előtt járjon el az alábbiak szerint:

● Húzza ki a hálózati dugót a hálózati aljzatból.

● Ürítse ki és tisztítsa meg a víztartályt.

● Minden szállítás előtt ellenőrizze, hogy a

készülék minden része szilárdan össze vannak-e

rögzítve.

● A készüléket csak a víztartály részből emelje ki.

Tárolás
Figyelem! A növények csak nagyon korlátozott ideig 

választhatók el a Naavától. A növények kiszáradnak a 

Naava falának gondozása, vagy más állandó, megfelelő 

vízforrás nélkül.

A víztartályt tárolás és újrafelhasználás előtt ürítse ki és 

tisztítsa meg. Javasoljuk a Naava alapos tisztítását a 

készülék tárolása előtt. Kérjük, győződjön meg arról, hogy 

minden alkatrész tiszta és száraz a tárolás előtt. 

Tároláskor ne hagyjon vizet a víztartályban. A Naavában 

hagyott víz ásványi lerakódásokat hagyhat és lehetővé 

teheti a nem kívánt mikroorganizmusok elszaporodását.

Amikor a készüléket nem használja, tartsa be a következő 

tárolási feltételeket:

● Száraz helység.

● Portól és közvetlen napfény ellen védve legyen.

● Szükség esetén lássa el bejutó portól védő

borítással.

A biofilterek telepítése*
* A Naava zöld fal nem működik rendeltetésszerűen a

biofilterek használata nélkül.

Biofilterek telepítése előtt győződjön meg arról, hogy a 

Naava a végleges telepítési helyen van, és a Naava tele van 

vízzel.

Kezdje a biofilterek telepítését felülről lefelé. Ez csökkenti 

annak a lehetőségét, hogy a Naava alsó részeire kerülő 

növények feltöltődjenek az esetlegesen leeső tápközeg-

összetevőkkel.

Biofilter edény

K. Növény

L. Tömítőgyűrű

M. Biofilter edény

Beépítéskor gondosan ellenőrizze, hogy nincs-e semmi 

a tömítőgyűrű és a edény, illetve a edény és a vázkeret 

között. A cserepekből víz és levegő szivároghat, akkor 

ha bármi található e részek között, és ekkor a Naava 

teljesítménye nem biztos, hogy maximálisan 

érvényesülni tud.

A tömítést nem szabad elforgatni / megcsavarni.

A tartály feltöltése vízzel
A víztartály feltöltése előtt győződjön meg arról, hogy a 

Naava a végleges telepítési helyén van. Soha ne mozgassa 

a Naavát teli víztartállyal.

Töltse fel a Naava víztartályát tiszta csapvízzel egy tömlő 

vagy locsolókanna vagy más alkalmas edény segítségével. 

A víz hőmérsékletének +17°C és +25°C között kell lennie. 

(+62 °F és +77 °F között).

Állítsa meg a víztartály feltöltését, amikor a víz eléri a 

víztartály tetejétől számított kb. 5 cm/2" magasságot.

A Naava víztartályt csak a vízbetöltő nyíláson keresztül 

töltse fel.

©Naava Group Oy 14.04.2021
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Biofilterek telepítése

1. Helyezze be a biofiltert a biofilter nyílásához
képest ferdén.

2. Fordítsa a biofiltert az óramutató járásával

megegyező irányba függőleges helyzetig.

3. A biofilter függőleges helyzetben van
megfelelően felszerelve.

Az N alakú lámpa jelzéseinek jelentései

N fény Magyarázat

Zöld A készülék elindul.

Zöld pulzáló Szabályos működés.

Kék pulzáló Szabályos, biztonságos üzemmód. 
Általában a vízszint túl alacsony, és 
szükséges több vizet betölteni.

Jelentheti azt is, hogy a környezet 
túl hideg, vagy a ventilátorok nem 
az elvárt módon működnek. 
További részletekért lásd az app-ot.

Fehér pulzáló Nyaralási/víztakarékos 
üzemmód van beállítva.

Egyéb Naava funkciók beállítása
Mivel a Naava felhőalapú, mesterséges intelligencia által 

vezérelt eszköz, kérjük, forduljon a Naava 

forgalmazójához. Kérjük, tekintse meg a kapcsolattartási 

adatokat.

A biofilter edények elfordításához mindkét kezét 
használja.

A sárkányfák a Naava alsó részén, a filodendronok pedig 

a tetején használatosak.

Megjegyzés! Legyen óvatos a biofilterek kezelésénél, a 

Naava Smart Growth Medium (tápközeg) könnyen 

kieshet a cserépből. Ha a cserép nincs tele Smart Growth 

Mediummal, akkor most töltse fel a cserepet.

Minden biofilter-edényt a helyén rá kell szorosan húzni, 
a szivárgás megelőzése és a tökéletes tömítés érdekében.

Győződjön meg róla, hogy a Naava edények megfelelően 

le vannak zárva. Ha nem megfelelően tömítjük le őket, 

víz szivároghat, ami vízkárokat okozhat a padlón vagy a 

környező területeken.

Bátran kérdezzen, ha bármilyen aggálya van a 

telepítéssel kapcsolatban.

A készülék használata
Üzembe helyezés
MEGJEGYZÉS! A Naavát megfelelően be kell szerelni és 

fel kell tölteni vízzel, az előlapon lévő minden egyes 

nyíláson biofilternek kell lennie, mielőtt a Naava-t 

üzembe helyeznénk.

Be- és kikapcsolás
Csatlakoztassa a hálózati kábelt a Naava tápegységhez. 

Csatlakoztassa az egyenáramú hálózati csatlakozót a 

Naava tápegység bemenetéhez. Csatlakoztassa a hálózati 

kábelt a fali konnektorba.

A hálózati csatlakoztatás után az N alakú bekapcsolás/

kikapcsolás jelzőfény kigyullad a Naaván, és a 

ventilátorok elkezdik mozgatni a levegőt. Azt, hogy a 

ventilátorok működnek-e, onnan tudhatja meg, ha a 

kezét a Naava légkivezető nyílás elé teszi, vagy ha hallja a 

ventilátorokat. 
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Karbantartás és 
tisztítás
A karbantartás megkezdése előtt 
szükséges tevékenységek

Ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves 

vagy nyirkos kézzel. Tisztítás előtt mindig 

húzza ki a készüléket a konnektorból.

Időközönkénti műveletek

Naponta
Élvezze a Naava készülékét. 

7-14 naponként
Töltse fel a víztartályt.

Ellenőrizze a Naava alját és hátoldalát.

Figyelje meg a növények állapotát.

Havonta
Tisztítsa meg a vázkeretet.

Tisztítsa meg a keretet LED lámpákat.

Metsze meg a növényeket.

Tisztítsa meg a növényeket.

Adja hozzá a tápanyagokat.

Évente kétszer
Tisztítsa meg a víztartályt.

A tartály feltöltése
Töltse fel a tartályt friss, szobahőmérsékletű ivóvízzel. Az 

évszak, a levegő hőmérséklete és a levegő minősége 

befolyásolja a Naava vízfogyasztását, ezért figyelje a 

vízfogyasztást, és szükség szerint adjon hozzá vizet. A 

tartályban mindig legalább 15 cm/6" víznek kell lennie.  

Állítsa le a feltöltést, amikor a víz eléri a víztartály 

tetejétől számított kb. 5 cm/2" magasságot. Ügyeljen 

arra, hogy a víz ne kerüljön a padlóra.

Ne töltse túl a víztartályt!

hátoldalra fröccsenő víz miatt. Ha ilyet talál, kérjük, 

távolítsa el azokat.

A növény állapotának megfigyelése
A Naava élő növényeket tartalmaz. Minden élő növényt 

különböző eredetű kártevők támadhatnak meg. 

Ellenőrizze a Naavát az esetleges kártevők szempontjából, 

és ha talál, távolítsa el őket. Ha néhány biofilter növénye 

élettartama végére ért, a Naavától vásárolhat tartalék 

biofilteres növényeket.

A vázkeret tisztítása
Tisztítsa meg a készüléket puha, nedves és szöszmentes 
ruhával. Ügyeljen arra, hogy a keretbe ne kerüljön 
nedvesség. Ne használjon súrolószert tisztítószereket vagy 
egyéb tisztítási módszereket.

LED lámpa tisztítása
Tisztítsa meg a lámpát puha, nedves és szöszmentes 

ruhával. Ügyeljen arra, hogy a házba ne jusson nedvesség. 

Ne használjon súroló tisztítószereket vagy tisztítási 

módszereket.

A víztartály tisztítása
Ürítse ki a víztartályt. Távolítson el minden felesleges 

anyagot a víztartályból (például növényi részeket, 

tápközeget stb.). Tisztítsa meg a tartály belsejét puha, 

nedves, szöszmentes ruhával. Ne használjon 

tisztítószereket vagy súrolószeres tisztítási módszereket. A 

tisztítás után töltse fel a tartályt. (Fenti utasítások: A 

tartály feltöltése).

Borulásveszély! A Naava berendezést 

nem szabad üres víztartállyal telepíteni.

A víztartály tisztítását legalább két személynek kell 

elvégeznie. A másik támogatja és figyeli, hogy a Naava 

függőlegesen maradjon.

A növények metszése
A növényeket gyakran metszeni kell, hogy minden 

növénynek legyen helye, és a legerősebb növények ne 

vegyék el a helyet a gyengébb növényektől. Így 

biztosítható, hogy az összes biofilter megfelelően 

működjön. Ügyeljen arra, hogy minden növényfajhoz a 

megfelelő metszési módszert alkalmazza.

A növények tisztítása
Tisztítsa meg a növényeket puha, nedves és szöszmentes 

ruhával vagy papírral a levelek felületének óvatos 

áttörlésével. Tartson az egyik kezével ellen a levél alatt, és 

törölje le, de ne alkalmazzon nagy erőt, hogy elkerülje a 

növény sérülését. Ha csak kisebb mennyiségű szálló port 

Naava alsó és hátsó rész ellenőrzése
Rendszeresen ellenőrizze a Naava alját és hátoldalát az 

esetleges rejtett meglepetések, például a padlóra vagy a
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lát, azt egy porszívóval eltávolíthatja. Távolítsa el a 

növényről a szemetet, a szennyeződéseket, a tápközeget 

és az elhalt növényi részeket.

A tápanyagok hozzáadása
A tápanyagokat és adagolásukat a Naava ajánlásai szerint 

használja. Csak Naava Growth Formula műtrágyát 

használjon.

A Naava karbantartása
A Naava-t arra tervezték, hogy a szervizelésre 

felhatalmazott szakemberek szervizeljék. Ne 

próbálkozzon semmilyen javítási munkával. A Naava 

karbantartását vagy szervizelését a jelen használati 

utasításban vagy a telepítési kézikönyvekben leírtakon 

kívül csak a Naava vagy a Naava Service által ajánlott 

szakemberek végezhetik. A Naava készülék bármilyen 

módosítása veszélyes és a garancia érvényét veszti.

Eltávolítás
Az Európai Unióban az elektronikus berendezéseket nem 

szabad háztartási hulladékként kezelni, hanem az 

elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól 

szóló, 2003. január 27-i 2002/96/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelvnek (WEEE) megfelelően szakszerűen 

kell ártalmatlanítani. Kérjük, hogy a készüléket 

élettartama végén az érvényes jogszabályi előírásoknak 

megfelelően ártalmatlanítsa.

Újrahasznosítás
A Naava számos újrahasznosítható anyagból készül. A 

Naava ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat. A 

Naava ingyenesen újrahasznosítható az Amerikai 

Egyesült Államokban (USA) és Kanadában. Ezekben az 

országokban számos helyszínen leadhatja.
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További információk
Naava One, Naava One Slim, és Naava
Flow energiafogyasztás
Teljesítmény: 31W, csúcs 90W

Energiafogyasztás: 15 kWh/hónap 

Feszültségtartomány: 100-240 VAC. Frekvencia-

tartomány:50-60 Hz.

Naava Duo és Flow Duo
energiafogyasztás
Teljesítmény: 53 W, csúcs 90W

Feszültségtartomány 100-240 VAC. 

Frekvencia-tartomány:50-60 Hz.

Vezeték nélküli működési 
frekvenciatartomány és max. sugárzott 
teljesítmény

Hullám- Frekvencia-
tartomány

Max. vissza-
táplált telje-
sítményEIRP

[MHz] [dBm]

Wi-Fi
2.4 GHz

802.11

b/g/n 2400- 2483.5 20.0

Bluetooth
v4.2

BR/EDR

and BLE 2400- 2483.5 10.2

GSM, EDGE 900 880-915 27.3

DCS, EDGE 1800 1710-1785 30.0

LTE Cat M1
/ Cat NB2

B1 1920-1980 25.0

B3 1710-1785 25.0

B5 824- 849 21.3

B8 880-915 21.3

B20 832-862 21.3

B28 703-748 21.3

Beépítési méretek
A Naava tetején legalább 100 mm vagy 4 hüvelyk szabad 

térre van szükség.

A Naava hátsó részén a falra történő rögzítéshez 

szükséges hely. A Naavának szabványos konnektorra van 

szüksége. 

Minimális telepítési hely a Naava körül
Ha a Naava-t süllyesztve vagy a falhoz vagy mennyezethez 
közel szerelik be, a minimális beépítési méreteket be kell 
tartani.

Ha egy vagy több Naava egymás mellé kerül beépítésre, 
akkor mindkét végén legalább 25 mm vagy 1 hüvelyk hely 
szükséges.

Távolság a faltól
Naava One készülékeket fal mellé kell telepíteni, a faltól 

vagy más tartószerkezettől legfeljebb 58 mm / 2,3" 

távolságra.
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Hibaelhárítás
Rendellenesség Megoldás

Ventilátorok nem
forognak

Ellenőrizze, hogy van-e 
elegendő víz a víztartályban. A 
tartályt legfeljebb 50 mm-
re/2" kell megtölteni a tartály 
tetejétől. Ha kevés a víz, adjon 
hozzá vizet, és várjon 5-10 
percet. Győződjön meg arról, 
hogy a helyiség hőmérséklete 
61 °F / 16 °C és 91 °F / 33 °C 
között van.

Lámpa nem világít
Ellenőrizze a hálózati 
csatlakozást. Húzza ki a hálózati 
csatlakozót, várjon 5 percet, majd 
csatlakoztassa újra a hálózati 
csatlakozót. Várjon 10 percet. Ha 
a probléma nem oldódik meg, 
vegye fel a kapcsolatot a Naavával.

“Műszaki probléma 
üzenet" a Naava 
alkalmazásban (app)

Ellenőrizze a hálózati 
csatlakozást. Húzza ki a hálózati 
csatlakozót, várjon 5 percet, majd 
csatlakoztassa újra a hálózati 
csatlakozót. Várjon 10 percet. Ha 
a probléma nem oldódik meg, 
vegye fel a kapcsolatot a Naavával.

Több növény 
hirtelen pusztulása

Ellenőrizze a hálózati 
csatlakozást. Azt is, hogy a 
helyiség hőmérséklete 61 °F / 
16 °C és 91 °F / 33 °C között 
van, és a víztartály megtelt. 
Lépjen kapcsolatba Naavával. 

Naava váratlan, 
elfogadhatatlan 
véletlenszerű 
műveleteket hajt 
végre. 

Húzza ki a hálózati csatlakozót, 
várjon 5 percet, majd 
csatlakoztassa újra a hálózati 
csatlakozót. Várjon 10 percet. Ha 
a probléma nem oldódik meg, 
vegye fel a kapcsolatot a Naavával.

Elérhetőségek

Naava Service
service@naava.io

service.us@naava.io

service.ca@naava.io

EU
Naava Group Oy

Laukaantie 4

40320 Jyväskylä

Finland

sales@naava.io

http://naava.io

USA és Kanada
Naava Inc

2 University Way

Suite 100, PMB 1007

Hackensack, NJ 07601

sales.us@naava.io

http://naava.io

Naava App
http://naava.app

Megfelelőségi 
nyilatkozat
EGYSZERŰSÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI 
NYILATKOZAT

A NAAVA GROUP OY kijelenti, hogy a Naava N 

sorozatú rádióberendezés megfelel a 2014/53 / EU 

irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes 

szövege a következő internetes címen érhető el:

https://naava.io/declarationofconformity
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