
 

PURIFICATOR DE AER 

 

 

 

 
Citiți instrucțiunile cu atenție înainte de instalarea și punerea în funcțiune a acestui aparat sau 
înainte de a desfășura orice operațiuni de întreținere. Respectați întocmai instrucțiunile de 
siguranță; nerespectarea lor poate duce la producerea de accidente sau pagube. 
Păstrați acest manual pentru referințe viitoare.  

INSTRUCȚIUNI PRIVIND FUNCȚIONAREA 



INFORMAȚII GENERALE PRIVIND SIGURANȚA 
 

 Acest aparat reprezintă un purificator de aer foarte eficient destinat doar uzului casnic! 

 Folosiți acest purificator de aer doar cum este menționat în acest manual. Orice altă utilizare 
nerecomandată de către producător poate duce la provocarea de incendii, şocuri electrice sau 
răniri de persoane. 

 Unitatea trebuie utilizată doar în poziție verticală. 

 Asiguraţi-vă că tensiunea de alimentare este conformă cu cea indicată pe plăcuța cu datele  
purificatorului de aer (220-240V~/50Hz). 

 Acest purificator de aer trebuie utilizat numai de către persoane adulte responsabile. Pentru 
propria lor siguranţă, copiii şi persoanele cu capacităţi mentale reduse nu trebuie să utilizeze 
dispozitivul, cu excepţia cazului în care aceștia se află sub supravegherea unor persoane 
adulte responsabile pentru siguranța lor sau în cazul în care primesc instrucțiuni cu privire la 
modul în care unitatea ar trebui utilizată de o astfel de persoană. 

 Acest purificator de aer nu este o jucărie. Copiii sub trei ani trebuie supravegheați în mod 
continuu și ținuți la distanță de aparat. 

 Asigurați-vă că ștecherul este introdus complet. Nu utilizați mai multe adaptoare. Nu atingeți 
ștecherul cu mâinile ude. Asigurați-vă că ștecherul este curat. 

 Deconectați aparatul de la sursa de alimentare atunci când nu este în funcțiune sau în 
timpul operațiiunilor de curățare. Păstrarea aparatului conectat poate provoca șocuri 
electrice sau accidente. 

 Pentru a deconecta aparatul, aduceți comutatorul în poziția OFF și scoateți ștecherul din 
priză. Trageți doar de ștecher. Nu trageți de cablu! 

 Nu utilizați aparatul în cazul în care cablul sau ştecherul este deteriorat. În cazul în care 
cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, distribuitor 
sau o persoană calificată, astfel încât să se evite orice risc privind siguranţa. 

 Nu așezați obiecte pe cablul de alimentare și nu-l îndoiți. În timpul funcționării, cablul 
trebuie să fie în întregime desfăcut. 

 Nu folosiți aparatul pe suprafețe instabile sau alunecoase. 

 Purificator de aer trebuie să fie așezat la cel puțin 50 cm de perete sau de la alte obstacole, 
pentru a asigura buna disipare a căldurii. 

 Nu utilizați aparatul în fața sau în apropierea unei ferestre deschise. 

 Evitaţi amplasarea degetelor sau obiectelor străine pe grilajul de admisie / evacuare a 
aerului, deoarece acest lucru poate duce la şoc electric sau incendiu şi poate deteriora 
aparatul.  

 Nu acoperiți grilajul de admisie / evacuare a aerului. 

 AVERTIZARE! 
În cazul unei anomalii, opriți aparatul și deconectați-l imediat. Nu demontați, nu reparați 
sau nu modificați acestui produs singuri. În cazul unei defecțiuni, contactați centrul de 
service post-vânzare. 



 Nu introduceți cablul de alimentare, ștecherul sau orice altă parte a aparatului în apă sau alte 
lichide. 

 Nu expuneți purificatorul de aer la lumina directă a soarelui. 

 Păstrați aparatul departe de surse de căldură, care ar putea provoca deformarea 
componentelor de plastic ale aparatului. 

 Nu pulverizați insecticide, uleiuri sau vopsele în apropierea aparatului; acest lucru poate 
deteriora componentele sale de plastic sau provoca un incendiu. 

 Păstrați gazele și uleiurile inflamabile departe de aparat! 

 Nu mișcați aparatul în timp ce funcționează, deoarece acest lucru poate provoca 
defecțiuni. 
 

 
 

  

 

DESCRIEREA COMPONENTELOR 

1. PANOU DE CONTROL 
2. ORIFICIU EVACUARE AER 
3. ȘTECHER 
4. MÂNER 
5. ORIFICIU ADMISIE AER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRE-FILTRU. Funcția sa principală este de a filtra particulele mari, permițând, în consecință, 
extinderea duratei de viață a filtrului HEPA. 

FILTRU DE CARBON ACTIV. Este capabil să absoarbă  mirosurile din aer. 

FILTRU HEPA. Poate filtra particulele cu un diametru de peste 0,3 microni și elimină în mod 
eficient polenul, fumul, firele de păr de animale, mucegaiul și praful. 

IONIZATOR. Generează o cantitate mare de ioni negativi. Aerul din casă este umplut cu ioni 
pozitivi generați de mai multe aparate, cum ar fi televizoare și aparate radio. Modul ANION 
ajută la eliberarea multor ioni negativi care abundă în mod natural în zone renumite pentru înaltă 
bunăstare, cum ar fi zonele muntoase. Aerul devine proaspăt și clar, la fel ca aerul de munte. 

 

PANOUL DE CONTROL 

 

PUTERE/POWER 

Conectați unitatea la sursa de alimentare: puteți auzi un semnal sonor și toate LED-urile 
luminează intermitent. LED-ul corespunzător butonului AQI luminează intermitent pentru 3 
secunde, luând diferite culori: albastru, portocaliu și roșu. 
După 2 minute, senzorul este pregătit pentru funcționare: toate LED-urile se opresc, cu excepția 
celui corespunzător funcției POWER, iar aparatul este în așteptare. 

BUTON ON / OFF 

Apăsați acest buton pentru a activa aparatul în modul AUTO. Senzorul are nevoie de două 
minute pentru a putea funcționa în mod consecvent: în acest timp viteza ventilatorului este setată 
la viteză medie (LED-uri de culoare portocalie). Apoi unitatea reglează automat viteza 
ventilatorului în funcție de calitatea aerului, iar LED-ul funcției AQI va prelua culoarea 
corespunzătoare. 

 



COLORAREA ÎN CONFORMITATE CU CALITATEA AERULUI ÎN MODUL AUTO 

Calitatea aerului Bună Medie Rea 

Culoare LED Albastru Portocaliu Roșu 

Viteză ventilator Joasă Medie Înaltă 

 

Apăsați din nou acest buton pentru a opri aparatul (în așteptare) și toate LED-urile se sting. 

BUTTON TIMER: apăsați acest buton pentru a seta timer-ul la 1 – 8 ore.  

BUTON SPEED: apăsați acest buton pentru a regla viteza ventilatorului în conformitate cu 
următoarea secvenţă: AUTO (automat) – LOW (joasă) – MID (medie) – HIGH (înaltă) 

BUTON AUTO: în modul AUTO, viteza ventilatorului este setată inițial pe viteză medie (LED 
portocaliu). După 120 de secunde, unitatea reglează automat viteza ventilatorului în funcție de 
calitatea aerului, iar LED-ul corespunzător funcției AQI va prelua culoarea corespunzătoare. 

BUTON SLEEP: apăsați acest buton pentru ca aparatul să funcționeze mai silențios. Viteza 
ventilatorului va fi setată la nivelul minim. Când LED-ul acestui buton luminează intermitent, 
filtrul de carbon și filtrul HEPA ar trebui înlocuite. Apăsați butonul SLEEP timp de câteva 
secunde după schimbarea filtrelor, iar LED-ul nu mai luminează intermitent. 

BUTON ANION: apăsați acest buton pentru a porni sau a opri emisia de ioni negativi. 

CURĂȚAREA ȘI ÎNLOCUIREA FILTRELOR 

PRE-FILTRU Curățați-l lunar 

FILTRU COMPOZIT Înlocuiți-l la 3-6 luni 

 

Durata de viață a filtrelor va fi diferită în funcție de utilizare și de mediu. 

 



Apăsați maneta în jos și trageți panoul din spate spre dumneavoastră. 

 

După îndepărtarea panoului din spate, scoateți unitatea filtrului în ordinea următoare: filtrul din 
spate și filtrul compozit. 

Curățarea pre-filtrului 

Pentru o eficiență îmbunătățită, pre-filtrul trebuie curățat în mod regulat. Folosiți mai întâi un 
aspirator și apoi apă pentru spălarea pre-filtrului. Utilizați detergent neutru dacă pre-filtru este 
foarte murdar. 
Puneți filtrul înapoi după ce îl curățați și lăsați-l să se usuce. 

 

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA 

AVERTISMENT! 
Deconectaţi întotdeauna aparatul înainte de a desfășura operațiuni de curăţare pentru a 
preveni șucurile electrice sau avariile. 
AVERTISMENT! 
Important: nu scufundați purificatorul în apă deoarece v-ar putea electrocuta. 
Utilizaţi o bucată de material moale pentru a elimina orice urmă de praf de pe aparat. 
Nu folosiți detergenți corozivi sau solvenţi cum ar fi benzina. Nu spălați aparatul direct cu 
apă. Nu folosiţi uleiuri, substanţe chimice sau alte materiale de curăţat care pot deteriora 
suprafaţa aparatului. 
 
Curățarea carcasei 
Utilizați o cârpă umedă și moale pentru a curăța suprafața exterioară a aparatului. 
Nu utilizați apă excesivă, solvenți, benzină sau alți compuși chimici agresivi, pulbere de talc sau 
perii: acestea pot deteriora suprafața sau culoarea carcasei. 



Îndepărtați petele folosind apă călduță cu puțin detergent neutru. 
Nu vărsați apă pe purificatorul de aer pentru a-l curăța, deoarece acest lucru poate deteriora 
componentele interne sau poate cauza un scurtcircuit. 
 

 INFORMAŢII PRIVIND ELIMINAREA ADECVATĂ A APARATULUI ÎN CONFORMITATE CU 
DIRECTIVA EUROPEANĂ 2012/19/EC. 
Acest aparat nu poate fi eliminat împreună cu deșeurile menajere la sfârșitul ciclului său de viață. Vă atragem atenția 
asupra rolului crucial jucat de consumator în reutilizarea, reciclarea și alte forme de valorificare a acestor deșeuri. 
Aparatul trebuie să fie elimint de către un centru de eliminare a deșeurilor sau sortat prin returnarea acesteia, 
retailerului (nu se percepe taxa pentru acest serviciu), atunci când achiziționați un nou aparat echivalent. Eliminare 
selectivă a echipamentelor electrice și electronice împiedică efectele negative asupra mediului înconjurător și asupra 
sănătății umane și permite, de asemenea, materialelor din care sunt făcute să fie recuperate și reciclate, cu economii 
semnificative în ceea ce privește energia și resursele. Cerința de eliminare selectivă este indicată de coșul de gunoi 
barat aplicat pe aparat. 
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