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AVERTIZĂRI
Înainte de utilizare, vă rugăm să citiţi acest manual de utilizare cu mare atenţie şi şă îl păstraţi
pentru consultare ulterioară.

Avertizare de pericol

1. Pentru a evita posibilitatea de electrocutare sau apariție a unui incendiu, nu permiteţi apei,
lichidelor sau oricăror detergenţi inflamabili să intre în interiorul produsului şi nu curăţaţi
produsul cu acestea.
2. Nu pulverizaţi niciun material inflamabil, precum pesticide sau parfumuri în jurul produsului.

Avertizări de siguranţă
1. Înainte de conectarea la sursa de curent, vă rugăm să verificaţi dacă voltajul produsului este
corespunzător cu voltajul sursei de putere locale.
2. Dacă este stricat cablul de alimentare, pentru a evita orice pericol, trebuie înlocuit de
personal calificat.
3. Vă rugăm să încetaţi utilizarea dacă priza, cablul de alimentare sau produsul este avariat.
4. Păstraţi intrarea/ieşirea de aer neblocată.
5. Nu inseraţi obiecte străine în maşină.
6. Persoanele cu dizabilităţi fizice sau psihice, sau fără experienţă relevantă şi abilităţi (inclusiv
copii) trebuie să îl utilizeze sub atentă ghidare şi instrucţiuni.

Avertizări de utilizare 

1. Acest produs nu poate înlocui o ventilaţie normală, colectarea zilnică a prafului sau stropilor
de ulei din timpul gătitului.
2. Asiguraţi-vă că priza produsului este bine conectată. Dacă nu, ştecherul se va încălzi.
3. Nu puneţi niciun obiect desupra produsului.
4. Asiguraţi-vă că produsul este amplasat pe o suprafaţă fermă, plată și orizontală.
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PREZENTARE GENERALĂ PRODUS

Componente

Panou de control

Cerc luminos

Ieșire aer

Filtru

Intrare aer
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Panou de control

SPECIFICAȚII

Filtru

Buton pornire/ oprire 
(power)

Caracteristici:
Flux de aer (m³/h): 130
Suprafață acoperită (m²): 16
Eficiență de filtrare: H11
Eficiență purificare: 99,97%
Purificarea aerului la 360°
Trepte de viteză: 3 (Ridicat-Mediu-Somn) 
Timpi de purificare:
2 min - cameră 4.3 m²
3 min - cameră 6.5 m²
4 min - cameră 8.7  m²
7 min - cameră 15  m²
Senzor de calitate a aerului: Afișare la lumină 
Panou de comandă: digital
Temporizator (h): 2/ 4/ 8
Control inteligent: App/ Alexa/ Google home 
Filtru 3 în 1: 
Pre-filtru - Surprinde particule mari, cum ar fi 
părul, praful, particulele

Buton viteză circulare aer Buton temporizator

Buton control lumină

Filtru HEPA - Purifică particulele PM2.5, PM0.3 cum ar 
fi polenul, fumul de țigară și bacteriile
Filtru de carbon activ: Absoarbe mirosurile, benzenul, 
formaldehidele, COV (Compuși organici volatili) 
Indicator de înlocuire a filtrului: lumină roșie 
intermitentă (2200 ore)
Lumină nocturnă: Standard/ Liniștitoare
Material: plastic
Culoare: alb

Speci icații 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): 2/2,5
Dimensiuni produs (mm: 195x195x388
Dimensiuni ambalaj (mm: 224x224x495
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Instrucțiuni de funcționare

Operarea butoanelor

Introduceți adaptorul în priza de alimentare. Aparatul scoate un sunet bip o singură dată, iar 
toate LED-uri luminează o singură dată și indicatorul Wi-Fi arată stadiul curent, apoi indică 
faptul că dispozitivul se conectează la sursa de curent.

Butonul pornire/oprire (Power)
De fiecare dată când aparatul este atins, acesta va scoate un sunet bip o singură dată, iar culoarea 
corespunzătoare calității curente a aerului va apărea pe ecran la finalul pregătirii. Apăsați din nou 
butonul de oprire.

Butonul pentru viteza de circulare a aerului
De fiecare dată când apăsați soneria, aceasta va suna o singură dată, cercul luminos face un ciclu, iar 
viteza de circulare a aerului ajustabilă poate fi comutată pe modul Repaus-Crescut-Auto (Sleep-High-
Auto). 

Buton temporizator (Timer) / Wi-Fi
De fiecare dată când apăsați soneria, aceasta va suna bip o singură dată, iar cercul luminos va face 
un ciclu pentru a comuta temporizatorul între 4H-8H-lucru continuu. Apăsați lung pentru 5 secunde 
pentru a intra în meniul de configurare a rețelei și pentru a reconfigura rețeaua.

Modul repaus
Dacă nu se execută nicio comandă timp de 5 secunde, indicatorul Wi-Fi va fi pornit, iar celelalte lumini 
vor fi oprite.

Modul auto
Se ajustează automat echipamentul conform calității aerului detectate de către senzor.

Buton luminozitate
Soneria va emite sunetul bip o dată de fiecare dată când îl apăsați, lumina standard-oprit-scăzut poate 
fi ajustată.
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FUNCȚIONEAZĂ CU APLICAȚIA SMART LIFE

UV
UV este pornit automat pe cicluri de câte 2 ore pornit/oprit, iar prin aplicație se poate controla comu-
tarea UV.

Descărcare și înregistrare
1. Scanați codul QR pentru a descărca aplicația ”SmartLife”. Puteți, de asemenea, căuta aplicația
”SmartLife” în APP Store sau Google Play pentru a o instala. Deschideți aplicația ”SmartLife”,
apăsați ”Înregistrare” (”Register”) pentru a înregistra un cont ”SmartLife” cu numărul dumneavoas-
tră de telefon sau adresa de e-mail. Apoi intrați în aplicație.

Adăgați dispozitive în Modul facil (Easy Mode) (Recomandat)
1. Asigurați-vă că dispozitivul dumneavoastră inteligent are baterie și telefonul dumneavoastră
este conectat la rețeaua Wi-Fi. Dacă indicatorul Wi-Fi al dispozitivului inteligent clipește con-
tinuu, aceasta indică faptul că dispozitivul inteligent intră în modul de configurare al telefonului
mobil; dacă nu merge, vă rugăm să apăsați pe butonul Temporizator (Timer) pentru mai mult
de 5 secunde, după ce auziți sunetul bip din dispozitivul inteligent, luați degetul de pe buton și
înseamnă că dispozitivul este pregătit pentru configurare.
2. Deschideți aplicația ”SmartLife” și apăsați ”+” în colțul din dreapta sus al aplicației. Selectați
tipul de dispozitiv inteligent, apăsați ”Toate dispozitivele” (”All devices”) și reveniți la ”Adăugare
dispozitiv„ (”Add device”), apoi aduce automat parola rețelei Wi-Fi la care se conectează tele-
fonul dumneavoastră mobil. Apăsați ”OK” pentru a conecta dispozitivul.
3. Atunci când apare mesajul ”1 dispozitiv adăugat cu succes” (”Successfully added 1 device”),
înseamnă că este completă conexiunea și dispozitivul dumneavoastă va apărea în lista din
aplicație.



Adăugare dispozitive în Modul AP (AP Mode)

1. Dacă nu s-a reușit adăugarea în Modul facil (Easy Mode), utilizatorii pot adăuga dispozitive și
în Modul AP (AP Mode).
2. Apăsați butonul ”Temporizator” (”Timer”) pentru mai mult de 5 secunde până ce auziți bip, iar
indicatorul luminos Wi-Fi începe să clipească des, apoi apăsați butonul ”Temporizator” (”Timer”)
pentru încă 5 secunde până ce auziți bip, iar indicatorul luminos începe să clipească lent,
aceasta înseamnă că dispozitivul este pregătit pentru configurare ăn Modul AP (AP Mode).
3. Apăsați ”+” din partea dreaptă sus a aplicației. Selectați tipul dispozitivului (”Device Type”) și
apăsați pe el. Apoi apăsați ”Mod AP” (”AP Mode”) din partea dreaptă sus a aplicației. Apăsați
”Conectați acum” (”Connect now”) pentru a merge în interfața Configurări WLAN (”WLAN
Settings”) de pe telefonul mobil și selectați rețeaua Wi-Fi denumită ”Smart Life XXXX” pentru a
vă conecta.
4. Reveniți în aplicația ”Smart Life”, conexiunea va porni automat.
5. Reveniți în aplicația ”Smart Life”, conexiunea va porni automat. Atunci când apare ”S-a
adăugat cu succes 1 dispozitiv” (”Successfully added 1 device”), înseamnă că este completă
conexiunea și dispozitivul va apărea în lista din aplicație.
Acum puteți controla dispozitivul inteligent prin intermediul aplicației de pe telefonul mobil oricând
și oriunde (Asigurați-vă că telefonul dumneavoastră mobil și dispozitivul inteligent sunt toate
conectate la rețea, precum și pentru modificarea denumirii router-ului în Smart Life XXX).
*produsul funcționează și prin aplicația TuyaSmart

Q&A
De ce nu s-a reușit adăugarea dispozitivului?
1. Asigurați-vă că dispozitivul este pornit și se află aproape de telefonul mobil atunci când 
adăugați dispozitivul.
2. Asigurați-vă că telefonul mobil este conectat la rețeaua Wi-Fi, iar router-ul Wi-Fi funcționează 
corect.
3. Asigurați-vă că dispozitivul este pregătit pentru configurare. Vă rugăm să consultați rubrica 
Instrucțiuni produs ”Adăugare dispozitive în Modul Facil (Easy Mode)” sau ”Adăugare dispozitiv 
în Modul AP” (”Add Devices in Ap Mode”) pentru detalii.
4. Asigurați-vă că dispozitivele conectate nu au atins numărul maxim pe router-ul Wi-Fi. Dacă s-a 
atins limita, trebuie să deconectați unele dintre dispozitive.
5. Asigurați-vă că parola rețelei Wi-Fi este corectă atunci cînd adăugați un dispozitiv nou.
6. Asigurați-vă că nu ați utilizat caractere chinezești pentru a vă denumi rețeaua Wi-Fi.



Pot controla dispozitivul prin rețeaua cu 2G/3G/4G/5G?
Atunci cînd adăugați dispozitivul pentru prima dată, telefonul dumneavoastră mobil trebuie să fie 
conectate la aceeași rețea Wi-Fi. Adupă ce dispozitivul s-a adăugat cu succes, puteți telecomanda 
dispozitivul prin intermediul rețelei 2G/3G/4G/5G.
Cum îmi pot partaja dispozitivul cu alte persoane?
Deschideți aplicația ”Smart Life”, selectați dispozitivul dumneavoastră și apăsați butonul din colțul 
din dreapta sus. Apăsați pe ”Dispozitive partajate” (”Shared devices”) și ”Adăugare partajare” 
(”Add sharing”) apoi selectați ”țara/regiunea” (country/region) de care aparține contul și introduceți 
”Numărul de cont” (”Account number”) (un număr de telefon sau o adresă de e-mail) cu care 
doriți să partajați. (Vă rugăm să vă asigurați că numărul de telefon sau adresa de e-mail este 
înregistrată).
Cum pot gestiona dispozitivul partajat de alte persoane?
Deschideți aplicația SmartLife și puteți opera dispozitivul prin apăsarea produsului în ”Dispozitive 
partajate pe care le primesc” (”Shared devices I received”) pe pagina principală. 
Cum pot să elimin un dispozitiv?
Metoda 1:
Apăsați butonul Temporizator (Timer) / Wi-Fi pentru mai mult de 5 secunde, veți auzi un sunet 
bip, ceea ce înseamnă că dispozitivul a fost eliminat, iar indicatorul luminos al Wi-Fi începe să 
clipească des.
Metoda 2: 
Deschideți aplicația ”SmartLife”, selectați dispozitivul și apăsați butonul din colțul din dreapta sus. 
Apăsați ”Mai mult” (”More”). Apoi apăsați ”Eliminare dispozitiv” (”Remove Device”) în partea de jos, 
indicatorul luminos al Wi-Fi va începe să clipească des din nou.

ÎNLOCUIREA FILTRULUI
Atunci când lumina continuă să lumineze în roșu, aceasta indică faptul că filtrul trebuie înlocuit. Vă 
rugăm să utilizați filtrul original, nu utilizați alte filtre.
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Observație:
• Vă rugăm să îndepărtați ambalajul filtrului înainte de prima utilizare.
• Asigurați-vă că aparatul este scos din priză înainte de îndepărtarea sau instalarea filtrului.
• Atunci când indicatorul de putere continuă să clipească în roșu, filtrul trebuie înlocuit.
• Vă rugăm să ștergeți praful de pe filtru în mod regulat, nu îl spălați sau utilizați în mod repetat.
• Vă rugăm să utilizați filtrele special create pentru acest produs.
Pași pentru instalare a filtrului:
Scoateți mufa din aparat înainte de a înlocui sau instala filtrul.

1. Poziționați purificatorul de aer și 
scoateți grila intrării de aer cu fața în 
sus, așa cum se arată in imagine.
2.  Scoateți filtrul din purificatorul de 
aer.
3. Îndepărtați ambalajul noului filtru.
4. Reîncărcați filtrul în purificatorul 
de aer.
5. Puneți purificatorul de aer în 
poziție verticală și instalați grila pe 
noua grilă.

Deschidere

Închidere

Ambalaj



Închidere

Ambalaj

ÎNTREȚINERE

1. Asigurați-vă că aparatul este scos din priză înainte de a efectua întreținerea produsului.
2. Nu scufundați purificatorul de aer în apă sau alte lichide.
3. Nu utilizați soluții de curățare abrazive, corozive sai inflamabile (precum înălbitor sau alcool) 
pentru a curăța orice parte a produsului.
4. Nu spălați filtrul.
5. Nu utilizați un aspirator pentru a curăța filtrul.

Curățare

1.  Asigurați-vă că aparatul este oprit și scos din priză.
2. Scoateți filtrul și curățați praful depus pe suprafața exterioară a filtrului.
3. Utilizați o cârpă moale cu o soluție de curățaț neutră pentru a îndepărta praful sau alte resturi 
de pe suprafața aparatului și intrarea/ieșirea de aer.
4. După ce aparatul s-a uscat complet, puneți desupra sa un plastic care sa-l acopere și 
depozitați-l într-un loc rece și bine ventilat.

Depozitare

1. Opriți aparatul și scoateți-l din priză, aranjați și legați cablul de alimentare.
2. Scoateți filtrul și curățați praful depus pe suprafața exterioară a filtrului.
3. Curățați intrarea/ieșirea de aer, ștergeți carcasa cu un detergent neutru și o cârpă moale.
4. După ce aparatul este complet uscat, acoperiți-l cu un plastic special pentru a-l proteja de praf 
şi amplasaţi-l într-un loc rece şi bine ventilat.
5. Dacă nu veți utiliza aparatul pentru o lungă periodă de timp, 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.



ÎNTREBĂRI FRECVENTE

SITUAŢIE  MOTIV

Nu funcţionează Este băgat în priză? Există curent în priza respectivă?
• Întrerupătorul de siguranță sau siguranța este întreruptă?
• Indicatorul pentru înlocuirea filtrului încă mai clipeşte?

Performanţă scăzută Există praf pe suprafaţa filtrului principal?
• Există un obiect care blochează intrarea/ieşirea de aer?

Zgomot supărător Este ceva blocat în ventilator sau în ieşirea de aer?
• Aparatul este înclinat?
• Vă rugăm să comutaţi pe un nivel mai mic de circulare a aerului 
dacă zgomotul este prea puternic, sau comutaţi pe un nivel mai
mic de circulare a aerului atunci când utilizaţi aparatul noaptea 
în dormitor.

Emană miros urât Este normal ca aparatul să emită miros de plastic la prima
utilizare.
• Aparatul va emana mirosuri urâte dacă filtrul este plin de praf, 
iar în această situaţie vă rugăm să curăţaţi sau să înlocuiţi filtrul.
• Dacă aparatul emană miros de ars, vă rugăm să îl scoateţi 
imediat din priză şi să contactaţi vânzătorul sau serviciul clienţi.

Indicatorul pentru înlocuirea filtrului 
încă mai clipeşte după ce l-aţi înlocuit 
cu unul nou

Vă rugăm să apăsaţi butonul de pornire/oprire (Power) timp de 
7s pentru a reconfigura aparatul, iar contorul pentru durata de 
viaţă a filtrului va porni.

Observaţie: Dacă întrebările de mai sus nu vă rezolvă problema şi aparatul necesită 
întreţinere, vă rugăm să contactaţi furnizorul sau serviciul de relaţii cu clienţii. Vă rugăm 
să nu dezasamblaţi singur acest aparat.



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

Acest produs nu conține materiale periculoase pentru mediul 
înconjurător (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți 
inflamabili bromurați: PBB și PBDE).
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Vă mulţumim că utilizaţi produsele noastre.
Vă rugăm să citiţi manualul de utilizare cu mare atenţie înainte de folosirea 
aparatului şi să îl pastraţi pentru consultare ulterioară.


