
 

 
 

PURIFICATOR DE AER 
CU TEHNOLOGIE E.ION SYSTEM 

 
MANUAL DE INSTRUCȚIUNI 

Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări echipamentelor în orice moment și fără o 
notificare prealabilă.  
Imprimarea, traducerea și reproducerea, chiar și parțială, a acestui manual sunt legate de 
autorizația producătorului. 
Informațiile tehnice, reprezentările grafice și specificațiile din acest manual sunt cu titlu 
informativ și nu pot fi divulgate. 
Acest manual este scris în limba italiană. Producătorul nu este responsabil pentru eventualele 
erori de transcriere sau de traducere. 

 



 

 
 



1. Scoateți carcasa superioară 

 
2. Scoateți carcasa inferioară 

 
 



3. Scoateți cadrul de sticlă 

 
 

4. Scoateți ambalajul de protecție 

 



5. Verificați poziția filtrelor 

 

6. Reașezați cadrul de sticlă 

 

 

 



7. Reașezați carcasa inferioară 

 

8. Reașezați carcasa superioară 

 

 

 

 



9. Conexiuni electrice 

 

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA, INSTALAREA ȘI AVERTISMENTE 

SIGURANȚA TEHNICĂ 
 

Înainte de a instala aparatul, verificați integritatea și funcția fiecărei părți. Dacă 
observați anomalii, nu continuați cu instalarea și contactați distribuitorul. 
NU instalați aparatul dacă a fost detectat un defect estetic (sau cosmetic). Puneți-l înapoi în 
ambalajul original și contactați distribuitorul. 
Nu se va poate face nicio reclamație privind defectele estetice (sau cosmetice) după 
instalarea aparatului. 
Nu instalați hota în aer liber și nu o expuneți la agenți externi (ploaie, vânt, etc.). 
Nu modificați structura electrică, mecanică și funcțională a echipamentului. 
NU utilizați BELLARIA dacă cablul de alimentare sau alte componente sunt deteriorate: 
deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare electrică și contactați distribuitorul sau un 
departament autorizat de service pentru reparații. 
Nu încercați personal să efectuați reparații sau înlocuiri. Intervențiile efectuate de persoane 
incompetente și neautorizate pot provoca daune, chiar grave, lucruriloe și / sau persoanelor care 
nu sunt acoperite de garanția producătorului. 
 



SIGURANȚA ELECTRICĂ 

Sistemul electric la care urmează să fie conectat aparatul trebuie să fie în 
conformitate cu standardele locale și să fie dotat cu o împământare în conformitate cu 
reglementările de siguranță din țara de utilizare. De asemenea, trebuie să respecte 
standardele europene privind proprietățile antistatice. 
Înainte de a instala aparatul, verificați dacă sursa de alimentare electrică corespunde cu ceea ce 
este prezentat pe plăcuța de identificare din interiorul acestuia. 
Orice modificare a sistemului electric trebuie efectuată de un electrician calificat. 
 
AVERTISMENTE CĂTRE UTILIZATOR 

Aceste avertismente au fost formulate pentru siguranța dvs. personală și a altora. 
Prin urmare, vă rugăm să citiți cu atenție prezentul manual în întregime înainte de a utiliza 
sau curăța echipamentul. 
Producătorul își declină orice responsabilitate pentru eventuale daune cauzate direct sau 
indirect persoanelor, obiectelor și animalelor de companie ca urmare a nerespectării 
avertismentelor privind siguranța indicate în prezentul manual. 
Este imperativ ca acest manual de instrucțiuni să fie păstrat împreună cu echipamentul 
pentru consultări ulterioare. 
Dacă echipamentul este vândut sau transferat unei alte persoane, asigurați-vă că prezentul 
manual este de asemenea furnizat astfel încât noul utilizator să poată avea cunoștință de 
funcționarea aparatului și de avertismentele aferente. 
Insistați asupra pieselor de schimb originale. 
 

UTILIZAREA RECOMANDATĂ 

Purificatorul de aer BELLARIA este destinat exclusiv tratării aerului din încăperi cu 
volum 40-50m3. Orice altă utilizare este necorespunzătoare. Utilizarea necorespunzătoare 
poate provoca daune persoanelor, lucrurilor, animalelor de companie și exclude 
producătorul de orice responsabilitate. 
Echipamentul poate fi utilizat de către copiii cu vârsta peste 8 ani și de persoanele cu abilități 
fizice, senzoriale și mentale reduse sau fără experiență sau cunoștințe, atâta timp cât fac acest 
lucru sub supraveghere sau după ce au primit instrucțiuni privind utilizarea în condiții de 
siguranță a echipamentului și înțeleg pericolelor asociate acestuia. 
Copiii nu trebuie să se joace cu echipamentul. Curățarea și întreținerea echipamentului nu trebuie 
efectuate de copii fără supraveghere. 
 
 
 
 



INSTALAREA 

Înainte de a instala aparatul, citiți cu atenție capitolul ”INSTRUCȚIUNI 
PRIVIND SIGURANȚA”. 

CARACTERISTICI TEHNICE 

Specificațiile tehnice sunt expuse pe etichetele din interiorul hotei 24V DC 0,6A . 

POZIȚIONAREA 

Dispozitivul este mobil și poate fi amplasat oriunde în casă, în condiții obișnuite de temperatură 
și umiditate. 
T = 10 ÷ 35 ° C 
H = 40 ÷ 80% 
Evitați sursele de căldură și de umiditate ridicată. 
 

CONEXIUNEA ELECTRICĂ 

Aparatul trebuie folosit doar cu alimentare la curent. 
Înainte de a conecta hota la sursa de alimentare electrică, verificați dacă alimentarea cu tensiune 
corespunde cu cea înregistrată pe plăcuța cu date 100÷230V 50/60Hz 30W SELV.; 
Pentru a evita supraîncărcarea, nu folosiți aceeași priză pentru mai multe aparate. Odată 
conectate, mufa și cablul nu trebuie să intre în contact cu componente fierbinți care au 
temperaturi ce depășesc 70 ° C; 
Nu așezați cablul de curent într-un loc unde să poată fi agățat sau deconectat. 
Nu așezați obiecte grele pe cablul de curent, pentru a preveni deteriorarea capetelor. 
Priza utilizată pentru conectarea la curent trebuie să vă fie la îndemână. 
Pentru deconectarea de la priză, trageți de ștecher, nu de cablu. 
Producătorul își declină orice responsabilitate pentru nerespectarea reglementărilor de siguranță. 
 

INSTRUCȚIUNI PRIVIND FUNCȚIONAREA ȘI ÎNTREȚINEREA 
 
La purificatorul de aer BELLARIA, aerul trece prin filtrul de praf și prin filtrul de carbon activ și 
apoi prin ionizatorul care acționează împotriva poluanților prezenți în casă, ionizând și 
purificând aerul care este evacuat înapoi în cameră. 

 

 

 



FUNCȚIONAREA 

 

TASTĂ DESCRIERE  

 
Opriți aparatul și reduceți viteza 

 viteza 1 

 viteza 2 

 viteza 3 
(LED-ul ”+” se aprinde intermitent) 

 
Porniți și creșteți viteza de la 1 la 3 

 
Dacă este apăsată timp de 4 secunde, se 
activează ciclul automat: 
BELLARIA va fi activată numai în prezența 
poluanților. 
Funcția este dezactivată dacă: 
• nu sunt detectați poluanți timp de 3 ore. 

• sunt apăsate tastele  și . 

 și  se aprind intermitent 
 

 
Lumină ON (pornit)  /OFF (oprit) 
Când lumina este pe poziția ON, apăsați tasta 
pentru a-i reduce intensitatea. 

 

 

CALITATEA AERULUI 

 

 
 
 

Calitatea aerului este afișată prin culoarea 
celor 3 frunze. 
Verde = calitate excelentă. 
Galben = agenți poluanți identificați. 
Cu cât numărul agenților poluanți este mai 
mare, cu atât culoarea galbenă este mai 
închisă. 

 
CARE VITEZA ESTE SELECTATĂ? 

viteza 1: menține circulația aerului curat cu un consum redus (frunze verzi). 
viteza 2: condiții normale de utilizare (frunze aproximativ verzi). 
viteza 3: prezența agenților poluanți (frunze galbene). 



LUMINI  
BELLARIA este echipat cu spoturi LED de înaltă eficiență, consum redus, cu o durată extrem de 
lungă în condiții normale de utilizare și funcție ”dimmer” (reducerea intensității luminii). 
 

Înainte de a curăța sau de a efectua operații de întreținere, deconectați 
echipamentul prin scoaterea ștecherului sau prin comutarea întrerupătorului principal. 
Nu utilizați detergenți care conțin substanțe abrazive, acide sau corozive sau cârpe 
abrazive. 
Întreținerea obișnuită garantează funcționarea și performanța corespunzătoare în timp a 
aparatului. 
O atenție deosebită trebuie acordată filtrelor de praf și a celor de carbon tip fagure: curățarea 
frecventă a filtrelor previne acumularea de praf și mizerie. 
 

CURĂȚAREA SUPRAFEȚELOR EXTERIOARE 

Vă recomandăm să curățați suprafețele exterioare ale purificatorului de aer BELLARIA periodic  
folosind o cârpă umedă, usșor umezită cu detergent lichid ușor sau alcool denaturat. 
Curățați complet prin clătire și uscare cu cârpe moi. 

Nu utilizați prea multă umiditate sau apă în jurul panoului tactil și al 
dispozitivelor de iluminare pentru a preveni umezirea componentelor electronice. 

Panourile de sticlă pot fi curățate numai cu detergenți specifici, ne-corozivi sau neabrazivi, 
folosind o cârpă moale. 

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru nerespectarea acestor instrucțiuni. 

 

CURĂȚAREA SUPRAFEȚELOR INTERIOARE 

Nu curățați componentele electrice sau componentele legate de motor sau 
ionizator cu lichide sau solvenți. 

Pentru părțile metalice interne, consultați paragraful anterior. 

 

 

 



FILTRE DE PRAF 

 

Se recomandă spălarea frecventă a filtrelor 
(cel puțin o dată pe lună), folosind aer 
comprimat sau spălându-le în cadă cu apă 
călduță și detergent ușor.  
Clătiți-le bine și așteptați ca acestea să fie 
complet uscate înainte de a le reasambla. 

FILTRU DE CARBON TIP FAGURE 

 

 
 
 
 

Filtrul de carbon HONEYCOMB (tip fagure) 
este destinat să rețină mirosurile din aerul care 
trece prin el: 
În cazul utilizării normale, vă recomandăm să 
curățați filtrul la fiecare 36 de luni și să-l 
înlocuiți după 9 ani. Pentru a-l curăța, puneți-l 
într-un cuptor obișnuit, setat la 200° C timp de 
aproximativ 2 ore. 
Așteptați ca filtrul să se răcească înainte de a-l 
reasambla. 
Filtrul de carbon tip fagure nu poate fi spălat. 

Filtrul de carbon tip fagure este fixat de doi magneți plasați în interiorul dispozitivului: 
trageți ușor pentru a-l scoate. 
Eliminați filtrele cu carbon tip fagure în conformitate cu reglementările în vigoare în țara de 
utilizare. 
IONIZATOR 

 
 
 
 
 
 
 

Întreținerea ionizatorului nu poate fi efectuată 
direct. 
Puteți să aspirați prin grilaj pentru a îndepărta 
praful sau alte particule care se depun în timp. 
Ionizatorul este echipat cu un LED albastru 
pentru a indica funcționarea. 
Când purificatorul de aer BELLARIA 
funcționează: 
LED-ul albastru aprins: ionizatorul 
funcționează. 
LED-ul albastru stins: ionizatorul este 
deteriorat sau nu este conectat corect. În acest 
caz, contactați distribuitorul sau centrul de 
service autorizat. 



ELIMINAREA PRODUSULUI LA SFÂRȘITUL VIEȚII SALE UTILE 

Coșul de gunoi barat prezent pe unitate înseamnă că produsul face parte din clasa 
DEEE, și anume ”Deșeuri de echipamente electrice și electronice”, în consecință, nu trebuie să 
fie eliminate împreună cu deșeurile obișnuite nesortate (de exemplu, împreună cu ”deșeuri 
menajere mixte”), ci trebuie să eliminate separat, astfel încât să poată fi supuse unei procesări 
specifice pentru reutilizare sau unui tratament specific. Prin eliminarea acestui produs în mod 
corect puteți preveni consecințele negative asupra mediului și sănătății omului și, în același timp, 
permiteți recuperarea și reciclarea materialelor conținute de produs pentru a asigura 
economisirea semnificativă în ceea ce privește energia și resursele. Eliminarea ilegală a 
produsului de către utilizator va determina aplicarea sancțiunilor administrative definite de 
reglementările în vigoare. 

INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA ÎN ȚĂRILE UNIUNII EUROPENE 

Directiva DEEE UE a fost pusă în aplicare în mod diferit în fiecare țară, în consecință, dacă 
doriți să eliminați acest aparat vă sugerăm să contactați autoritățile locale sau distribuitorul 
pentru a afla metoda corectă de eliminare. 

INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA ÎN ȚĂRILE EXTRA-UNIUNII EUROPENE 

Simbolul coșul de gunoi barat este valabil numai în Uniunea Europeană: dacă doriți să eliminați 
acest aparat în alte țări, vă sugerăm să contactați autoritățile locale sau distribuitorul pentru a afla 
metoda corectă de eliminare. 

AVERTIZARE! 
Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări echipamentelor în orice moment și fără o 
notificare prealabilă. Imprimarea, traducerea și reproducerea, chiar și parțială, a acestui manual 
sunt legate de autorizația producătorului. 
Informațiile tehnice, reprezentările grafice și specificațiile din acest manual sunt cu titlu 
informativ și nu pot fi divulgate. 
Acest manual este scris în limba italiană. Producătorul nu este responsabil pentru eventualele 
erori de transcriere sau de traducere. 

 


