
Pași pentru instalarea �ltrului

Scoateți aparatul din priză înainte de înlocuirea sau instalarea �ltrului.
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Deschis Închis Filtru
Ambalaj
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Filtru Deschis Închis

AVERTISMENT: Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârstă 
de peste 8 ani și de către persoane cu capacităţi fizice, senzoriale 
sau mentale reduse sau lipsite de experienţă și de cunoștinţe, dacă 
acestea au fost supravegheate sau pregătite în vederea utilizării 

aparatului în condiţii de siguranţă și dacă înţeleg riscurile asociate. Copiii nu se 
vor juca cu aparatul. Curăţarea și întreţinerea nu vor fi realizate de către copii 
nesupravegheaţi.

RECICLAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE 
UZATE
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că 
produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. 
Nu aruncați aparatul la gunoiul menajer la sfârșitul duratei de 
funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru 
reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și 

veți putea împiedica eventualele consecințte negative pe care le-ar avea asupra 
mediului și sănătății umane.
Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare :
Contactați autoritățile locale;
Accesați pagina de internet: www.mmediu.ro
Solicitați informații suplimentare la magazinul de unde ați achiziționat produsul

Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate și 
conformitate electromagnetică

Vă mulţumim că utilizaţi produsele noastre.
Vă rugăm să citiţi manualul de utilizare cu mare atenţie înainte de folosirea aparatului și să îl pastraţi 
pentru consultare ulterioară.

INSTRUCȚIUNI

ÎNTREȚINERE

Notă

Curățare și depozitare

Asigurați-vă că aparatul este oprit și scos din priză.

Utilizaţi o cârpă moale cu o soluţie neutră de curăţare pentru a curăţa urmele de praf şi resturi 
de pe suprafaţa aparatului

După ce aparatul s-a uscat complet, acoperiți-l cu un plastic special pentru a-l proteja de praf 
şi amplasaţi-l într-un loc rece şi bine ventilat

Dacă nu utilizaţi aparatul pentru o lungă periodă de timp, pe baza pașilor anteriori, vă rugăm 
să porniți aparatul pentru câteva minute, din când în când, pentru a asigura o bună 
funcționare

Observație:  Vă rugăm să nu puneţi apă în aparat atunci când curăţaţi ieşirea de aer.

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE
Atunci când se conectează la priză, soneria va suna pentru 1 secundă.

Operarea butoanelor

Buton pornire/oprire (Power)
Apăsați butonul de pornire/oprire (Power) pentru a porni aparatul, soneria va suna o dată, 
indicatorul de pornire/oprire (Power) și indicatorul luminos de viteză mică de circulare a 
aerului se face verde.

Apăsați butonul din nou, soneria va suna o dată iar aparatul se va stinge, împreună cu toate 
luminile sale.

Observație: Aparatul va înregistra modurile de lucru atunci cînd se închide 
fără a � scos din priză.

Buton temporizator (Timer)
Atunci când funcționează, apăsați butonul temporizatorului pentru a con�gura ciclul de 
funcționare de 2H, 4H şi 8H, soneria va suna o dată, iar indicatorul corespunzător va porni.
Apăsați din nou, indicatorul temporizatorului se oprește, iar aparatul va merge continuu 
fără temporizator.
În statutul de temporizare, aparatul începe numărătoarea inversă. Când timpul s-a 
terminat, ventilatorul se oprește și toate luminile se sting.

Observație: : Butonul temporizatorului (Timer) nu funcționează dacă 
aparatul este oprit.

Butonul pentru viteza de circulare a aerului

În timpul funcționării, apăsați butonul pentru viteza de circulare a aerului, soneria va suna o dată.
Apăsați din nou butonul pentru a ajusta viteza de circulare a aerului în nivel scăzut, nivel mediu 
și nivel crescut, însoțit de un sunet și indicatorul luminos se va aprinde.

Observație: Ajustarea vitezei circulației vântului nu funcționează atunci când 
aparatul este oprit.

Memento schimbare �ltru

Când perioada de funcționare acumulată a puri�catorului de aer atinge 2200 ore, indicatorul  
luminează în culoarea roșie; este necesară înlocuirea �ltrului cu unul nou. După înlocuirea noului 
�ltru, țineți apăsat butonul de pornire/oprire (Power)   pentru 7 secunde pentru a opri alarma.

Observație: Utilizatorii nu trebuie să recon�gureze atunci când acesta se folosește 
pentru prima dată după instalarea �ltrului.
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Prezentare generală produs

Atenționare

Componente

Observații

Ieșire aer

Buton pornire/oprire (Power)

Caracteristici:
Flux de aer (m³/h): 90
Suprafață acoperită (m²): 11 
E�ciență de �ltrare: H11
E�ciență puri�care: 99,97%
Puri�carea aerului la 360°
Trepte de viteză: 3 (Ridicat-Mediu-Scăzut)
"Timpi de puri�care:
2 min - cameră 3 m²
3 min - cameră 4,5 m²
4 min - cameră 6  m²
7 min - cameră 10,5  m²
Senzor de calitate a aerului: A�șare la lumină
Panou de comandă: digital
Temporizator (h): 2/ 4/ 8
Filtru 3 în 1: 
Pre-�ltru - Surprinde particule mari, cum ar � părul, 
praful, particulele
Filtru HEPA - Puri�că particulele PM2.5, PM0.3 cum ar � 

Buton temporizator (Timer)

Buton viteză circulare aer

Memento schimbare �ltru

Indicator luminos temporizator

Indicator luminos viteză circulare
aer

Panou control

Carcasă

Filtru

Bază

• Vă rugăm să îndepărtați ambalajul �ltrului înainte de prima utilizare.
• Asigurați-vă că aparatul este scos din priză înainte de scoaterea sau instalarea �ltrului.
• Atunci când indicatorul de pornire/oprire clipește în culoarea roșie, �ltrul trebuie înlocuit.
• Vă rugăm să ștergeți mereu praful de pe �ltru, nu îl spălați sau utilizați în mod repetat.
• Vă rugăm să utilizați �ltrul special creat pentru acest produs.

Intrare aer

Înainte de utilizare, va rugam să citiți cu mare atenție acest manual și să îl 
păstrați pentru consultare ulterioară.

1. Pentru a evita posibilitate de electrocutare sau incendiu, nu permiteți ca apa, alte lichide sau
detergenți in�amabili să pătrundă în produs sau ca aparatul să �e curățat cu acestea.
2. Nu dați cu spray insecticid, parfum sau alte spray-uri in�amabile în apropierea produsului.
3. Înainte de a conecta sursa de curent, vă rugăm să veri�cați dacă voltajul produsului este
potrivit cu voltajul sursei locale de curent.
4. Acest produs nu poate înlocui o ventilare normală, ștergerea regulată a prafului sau a 
stropilor
de ulei de la gătit.
5. Asigurați-vă că produsul este utilizat în condițiile unui nivel stabil și orizontal.
6. Lăsați cel puțin 30 cm spațiu în spatele aparatului și pe laterale, precum și cel puțin 50 cm
spațiu deasupra produsului, atunci când este în funcțiune.
7. Asigurați-vă că atât �ltrul, cât și carcasa sunt bine instalate, înainte de utilizare.
8. Nu introduceți degetele sau alte lucruri în fanta de ieșire/intrare a aerului, pentru a evita
daunele �zice sau alte probleme.

Puri�cator de aer

CUPRINS AVERTIZĂRI

PREZENTARE GENERALĂ PRODUS

SPECIFICAȚII

INSTALARE FILTRU

polenul, fumul de țigară și bacteriile
Filtru de carbon activ: Absoarbe mirosurile, benzenul, 
formaldehidele, COV (Compuși organici volatili)
Indicator de înlocuire a �ltrului: lumină roșie intermitentă 
(2200 ore)
Lumină nocturnă: (Standard-Liniștitoare)
Material: plastic
Culoare: alb

Speci�cații tehnice:
Tensiune de alimentare: 220-240/ ~50-60Hz
Curent nominal: 1,2 A
Putere: 35 W
Nivel de zgomot (dB): < 55
Greutate netă/brută (kg): 2,7/3
Dimensiuni produs (mm): 195x195x403
Dimensiuni ambalaj (mm): 196x196x450

• Răsturnați aparatul, apoi rotiți baza de-a lungul direcției marcate ”DESCHIS” (”OPEN”).
• Scoateți filtrul din aparat.
• Îndepărtați ambalajul filtrului.
• Instalați filtrul în aparat.
• Apoi instalați baza, rotiți și strîngeți baza pe direcția marcată ”ÎNCHIS” (”CLOSE”).

• Asigurați-vă că aparatul este scos din priză înainte de a efectua întreținerea 
produsului.
• Nu scufundați aparatul în apă sau alte lichide.
• Nu utilizați soluții de curățare abrazive, corozive sau inflamabile (precum înălbitor 
sau alcool) pentru a curăța orice parte a produsului.
• Nu utilizați un aspirator pentru a curăța filtrul.
• Vă rugăm să sterilizați regulat filtrul sub lumina soarelui.

Acest produs nu conține materiale periculoase pentru mediul 
înconjurător (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți 
inflamabili bromurați: PBB și PBDE).

Panou de control




