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1. Măsuri de siguranță 
 
Pentru a evita orice risc de accidentare a dumneavoastră și a persoanelor din apropiere, precum și 
orice risc de deteriorare a proprietății, respectați măsurile de siguranță prezentate mai jos. 
 
În cazul în care cablul de alimentare nu mai este funcțional, predați aparatul producătorului, unității 
service și de întreținere sau unor persoane cu calificare corespunzătoare pentru a-l  înlocui. 
 

 
AVERTISMENT 

 

Nu atingeți ștecherul cu mâinile 
ude.   

 

Deconectați de la sursa de curent 
înainte de a curăța aparatul. 

Fără mâini 
ude! 

Pericol de electrocutare!  Deconectați! În caz contrar, aparatul se poate pune 
brusc în funcțiune cu risc de 
electrocutare. 

 

Se interzice utilizarea aparatului 
sau conectarea dispozitivelor în 
afara valorilor de tensiune 
specificate. Folosiți doar o sursă 
de curent alternativ (CA) de 220V. 

 
 

Băgați ștecherul bine în priză 
înainte de a pune aparatul în 
funcțiune. În caz contrar, apare 
riscul de electrocutare, 
supraîncălzire sau chiar incendiu. 

Interzis! Risc de supraîncălzire și incendiu în 
caz de folosire a unei prize universale 
sau a unor dispozitive cu valori în 
afara celor specificate. 

  
 Nu folosiți un ștecher deteriorat 

sau o priză de curent care nu este 
bine fixată. 

 

Nu deteriorați cablul de alimentare 
sau priza de curent.  

 
Curățați ștecherul cu regularitate! 

Interzis! Nu îndoiți cablul de alimentare în 
timpul utilizării aparatului. Folosirea 
cablurilor de alimentare rupte 
comportă risc de electrocutare, scurt 
circuit și incendiu. 

 Se interzice să folosiți cabluri cu 
zgârieturi, înnădituri, distorsionări 
excesive și răsuciri, precum și să 
trageți de acestea. Nu așezați 
niciun obiect greu pe cablu sau 
priză! 

  Acumularea de praf și umiditate pe 
ștecher afectează izolația acestuia, 
lucru ce poate cauza un incendiu. 

 Scoateți ștecherul din priză și 
ștergeți-l cu o cârpă uscată. 

 Dacă aparatul urmează să nu 
fie folosit o vreme, deconectați-l 
de la curent. 

 

Nu mutați și nu modificați 
purificatorul de aer fără 
permisiune. 

 
 

Nu puneți bare sau obiecte 
metalice în apropierea orificiilor 
sau a evacuării de aer. 

Mutarea 
interzisă! 

Mutarea sau modificarea neautorizată 
a purificatorului de aer se poate solda 
cu electrocutare, funcționare improprie 
sau incendiu. 

 
Interzis! Acestea pot veni în contact cu piesele 

interne ale aparatului cu risc de 
electrocutare sau avariere. 
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 Atenție! 
Opriți imediat alimentarea electrică a aparatului în 
oricare dintre situațiile următoare: 

 Nefuncționarea oricărui buton; 
 Întrerupător de circuit uzat sau siguranță arsă; 
 Încălzire anormală a cablului sau ștecherului; 
 Miros de ars, zgomot ciudat sau șoc; 
 Orice altă anomalie sau funcționare 

necorespunzătoare. 
 

 
Atenție! 

 

Nu folosiți solvenți (benzină, 
diluant, etc.) pentru a curăța 
purificatorul de aer. Nu folosiți 
sprayuri împotriva insectelor. 

 
 

Apucați de ștecher când vreți să scoateți 
din priză și nu trageți de cablu pentru a 
evita orice posibil scurt circuit sau 
avariere a cablului de alimentare și orice 
risc de electrocutare sau incendiu. 

Interzis! În caz contrar, purificatorul se 
poate avaria cu riscul de a se 
produce scurt-circuite și, implicit, 
electrocutare sau incendiu. 

   

 

Nu folosiți purificatorul în 
prezența unor particule de 
grăsime. 

 
 

Dacă purificatorul de aer funcționează 
împreună cu un aparat de încălzire, 
încăperea trebuie permanent ventilată. 

Interzis! De exemplu, în bucătării! Aceasta 
poate reduce durata de 
funcționare a filtrului de aer din 
aparat. 

 Acest aparat nu trebuie 
folosit ca dispozitiv de 
ventilare sau evacuare a 
aerului. 

  În caz contrar, există riscul de intoxicare cu 
monoxid de carbon. 

 Purificatorul de aer nu poate elimina 
monoxidul de carbon! 

 

Nu folosiți purificatorul de aer 
în încăperi în care s-a făcut 
dezinsecție.  

 

 

Nu folosiți purificatorul de aer în 
încăperi cu temperatură ridicată sau 
umiditate mare (de ex. în băi) 

Interzis! În interiorul aparatului se pot 
acumula reziduuri chimice care se 
vor elimina ulterior prin evacuarea 
de aer, ceea ce este nociv pentru 
sănătate. 

 Încăperea trebuie bine 
aerisită după folosirea 
oricăror insecticide și abia 
apoi purificatorul de aer 
trebuie pus în funcțiune. 

 Stropirea 
interzisă! 

Orice posibile scurgeri de curent pot duce la 
electrocutare sau accidentare. 

 

Mențineți carcasa aparatului 
uscată! 

 

 

Țineți substanțele volatile sau articolele 
inflamabile (de ex. tutun sau scântei) 
departe de aparat. 

Udarea 
interzisă 

În caz contrar, apare riscul de 
electrocutare sau incendiu din 
cauza unui posibil scurt circuit. 

 Feriți de 
flăcări! 

Risc de incendiu! 
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2. Prezentarea produsului 
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3. Înainte de utilizare 
 
Înregistrarea datei primei utilizări pe 
etichetă 
 
Înregistrați data pe plăcuța de identificare de 
pe spatele purificatorului de aer înainte de 
prima utilizare. Schimbați cu regularitate plasa 
filtrului pentru o funcționare optimă a 
aparatului. 
 
Familiarizarea cu codul de culori al 
indicatorului de calitate a aerului 
 
Indicatorul luminos de calitate a aerului reflectă 
calitatea efectivă a aerului la momentul 
respectiv. Pentru detalii, citiți informațiile de la 
paginile 6 și 14. 

 
 
 

 
 
 
 

 Pont 
Din motive legate de consumul electric, 
senzorul de calitate a aerului nu 
funcționează în modul „ready! (pregătit). 
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Metode de demontare și instalare a 
capacului posterior 
 
1. Demontarea capacului posterior 

Apăsați butonul de pe capacul posterior și 
trageți. Apoi, ridicați și scoateți capacul cu 
atenție. 

 

 
.  
2. Remontarea capacului posterior 

Pentru a monta la loc capacul din spate, 
aliniați în dreptul șanțului și introduceți 
capacul pe acesta, astfel încât butonul și 
cadrul să se angreneze. 

 

 

 
Amplasarea purificatorului de aer 
 
Pentru a asigura o circulație eficientă a fluxului 
de aer, asigurați-vă că ați lăsat o distanță de 
50 cm. între admisia de aer și perete sau 
draperie. De asemenea, nici distanța de la 
evacuarea de aer nu trebuie să fie mai mică de 
50 cm. 
Păstrați o distanță de cel puțin 1 m față de 
televizor sau radio. 
Nu folosiți aceeași priză cu televizorul, radioul 
sau alt aparat electrocasnic pentru a evita 
producerea de zgomot și paraziți  de imagine. 
 
Suprafața peretelui din jurul aparatului se 
poate murdări dacă aparatul rămâne amplasat 
o perioadă lungă de timp în același loc. 
 
Nu obstrucționați admisia și evacuarea de aer 
pentru a asigura o ventilare suficientă și o 
eficiență sporită. 
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Instalarea plasei filtrului 
 
Informații 
Toate filtrele vin montate în aparat. Înainte de 
utilizare, va trebui să îndepărtați ambalajul 
filtrului. Scoateți filtrul și îndepărtați ambalajul 
acestuia conform indicațiilor de mai jos, apoi 
puneți filtrul la loc. 
 

 Atenție! 
Asigurați-vă că ștecherul este scos din priză 
înainte de a efectua operațiunile de instalare, 
întreținere și transport. 
Nu puneți aparatul în funcțiune fără filtru! 
 
Pași de operare 
 
Puneți aparatul în funcțiune urmând 
instrucțiunile de mai jos, asigurându-vă că 
filtrul este corect instalat înainte de prima 
utilizare. 
 
1. Îndepărtați toate ambalajele și așezați 

aparatul pe o suprafață uscată, netedă și 
dreaptă. 

 

 
2. Apăsați butonul de pe capacul posterior și 

trageți capacul. Apoi, ridicați și trageți 
ușor capacul afară. 

 

 
 
3. Demontați filtrul din interior. 
 

 
 
4. Scoateți toate ambalajele filtrului. 
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5. Puneți filtrele la loc în purificatorul de aer. 
 

 
 
6. Montați la loc capacul posterior, aliniindu-l 

în dreptul șanțului și introducându-l pe 
aceasta, astfel încât butonul și cadrul să 
se angreneze. 

 

 
 

 Pont 
Aveți grijă la mâini când puneți capacul 
posterior la loc. 
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Înțelegerea funcțiilor plasei filtrului 
 
Compoziția plasei filtrului 
 

 
 
Purificarea filtrului în cinci pași – aer curat 
și sănătos 
Primul pas: Filtru din fibre 
Al doilea pas: Filtru HEPA 
Al treilea pas: Filtru cu carbon activat 
Al patrulea pas: Filtru cu catalizator rece 
Al cincilea pas: Funcție de generare anioni 
 
Primul pas: Filtrul din fibre 
Îmbibarea filtrului din fibre cu elemente 
antibacteriene neutre și antialergice poate 
contribui eficient la reținerea alergenilor 
precum polenul. 
 
Funcție: Poate reține eficient alergenii de genul 
polenului. 

 
Al doilea pas: Filtrul HEPA (folosirea celei mai 
noi tehnologii electret) 
Un filtru HEPA de mare eficiență vizează 
îndeosebi particulele al căror diametru este 
mai mare de 0,25 microni. Randament 
excelent în colectarea prafului, prevenirea 
încărcării plămânilor și eliminarea completă a 
oricărei amenințări presupuse de praf. 
 
Al treilea pas: Filtrul cu carbon activat 
Carbonul activat poate absorbi eficient și poate 
solidifica, precum și cristaliza și apoi elimina 
substanțe toxice ca benzenul și alte mirosuri 
speciale. Poate împiedica poluarea secundară 
cauzată de desorbția termică a poluanților. 
 
Al patrulea pas: Filtrul cu catalizator rece 
O partea a substratului hexagonal din aluminiu 
de tip fagure de miere este acoperit  cu 
nanoparticule de TIO2 prin tehnologia 
brevetată cu titan, cu o mare capacitate de 
sterilizare și eliminare a virușilor. Un sistem 
eficient de îndepărtare a formaldehidei este 
prevăzut pe cealaltă parte pentru a capta 
formaldehida din aer și a o transforma în dioxid 
de carbon și apă după o descompunere 
eficientă. Rata de eliminare este de 99,9%. 
 
*În cazul unei funcționări medii la domiciliu de 
opt ore pe zi, șapte zile pe săptămână 
 
Funcție: Sterilizare și eliminare a virușilor, 
îndepărtare eficientă a formaldehidei, a 
benzenului și a altor gaze poluante organice. 

 
 

 

 
 
Pasul al cincilea: Funcția de generare de anioni 
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Prin acționarea generatorului de anioni se generează o anumită cantitate de ioni negativi, se 
realizează absorbția fizică, se îndepărtează mirosurile neplăcute, precum cele de formaldehidă, 
benzen și alte gaze poluante organice. Aceasta contribuie la o purificare a aerului extrem de eficientă. 
 

4. Mod de utilizare 
 

 
 

 
Descrierea funcțiilor panoului 
de comenzi 

 
 Buton ANIONI 3S (RESETARE) 

 Buton PROGRAMARE 

 Indicator luminos de programare 

 Buton ON/ OFF 

 Display digital de PM2,5 

 Indicator luminos blocare de siguranță pentru 
copii 

 Indicator luminos de schimbare filtru 

 Indicator luminos viteză de ventilare 

 Buton VITEZĂ 

 Buton MOD DE VEGHE (blocare de 
siguranță pentru copii) 

 Indicator luminos de calitate aer 

 
Conectarea la priză 
 
După conectarea aparatului la priza de curent, 
indicatoarele luminoase vor clipi de două ori în 
același timp cu emiterea unor semnale sonore, 
după care se vor stinge. 
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Punerea în funcțiune a aparatului 
 

 
 
După conectarea aparatului la sursa de curent, 
toate indicatoarele luminoase vor fi verificate 
automat pe rând și vor clipi, după care 
purificatorul de aer va intra în modul AUTO. 
Apăsați butonul ON/ OFF pentru a porni 
aparatul (așa cum se arată în imaginea de mai 
sus). Senzorul de calitate a aerului va detecta 
automat calitatea aerului după două minute de 
preîncălzire. Calitatea aerului va fi indicată prin 
aprinderea indicatorului luminos în diferite 
culori (conform tabelului de mai jos).  
 
Indicator luminos de calitate a aerului 

 Albastru Bună 

 Roșu  Normală 

 Verde Nesatisfăcătoare 

 
 Pont 

Dacă doriți să opriți purificatorul de aer, 
apăsați din nou butonul ON/ OFF până când 
indicatorul de alimentare se stinge, apoi 
scoateți ștecherul din priză. 
 

Modul AUTO 
 

 
 
După ce ați băgat ștecherul în priză, 
purificatorul de aer intră în modul „ready” 
(pregătit). Apăsați butonul ON/ OFF și 
purificatorul va porni intrând în modul AUTO. În 
acest mod, purificatorul de aer va selecta 
automat viteza de ventilare, în funcție de 
calitatea aerului. 
 
 

 Atenție! 
Indicatorul luminos de calitate a aerului se va 
aprinde când purificatorul de aer este pornit. 
 
Dacă umiditatea din încăpere este foarte 
ridicată, senzorul de calitate a aerului poate 
determina ieșirea condensului la suprafață. 
Într-o astfel de situație, chiar dacă aerul este 
de o calitate bună, senzorul poate indica o 
calitate nesatisfăcătoare a acestuia. 
Ventilatorul va funcționa la viteză mare. Va 
trebui să curățați senzorul de calitate a aerului 
și să îl setați manual pentru a remedia 
problema. 
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Ajustarea vitezei de ventilare 
 

 
Apăsați butonul SPEED . Viteza de ventilare 
se va schimba în mod circular în modul AUTO, 
viteza 1, viteza 2, viteza 3. 
În modul AUTO, purificatorul de aer va alege 
viteza de ventilare automat în funcție de 
calitatea aerului, iar indicatorul luminos 
corespunzător modului AUTO se va aprinde. 
 
Senzorul fotosensibil 
 
În modul AUTO, dacă lumina din încăpere este 
stinsă, purificatorul de aer va trece pe modul 
de veghe (SLEEP). Toate indicatoarele 
luminoase se vor stinge, mai puțin indicatorul 
de alimentare. Viteza de ventilare va trece pe o 
treaptă inferioară. 
 
Modul de programare 
 

 
 
Apăsați butonul de programare (TIMER) . Se 
poate alege între un interval de funcționare de 
una, două, patru sau opt ore. 
 

 Atenție! 
Modul de veghe (SLEEP) se aplică doar dacă 
purificatorul de aer se află pe mod AUTO. 

 
Modul de generare de anioni 
 
Apăsați butonul de generare de anioni 
(ANION). Se vor emite semnale sonore, iar 
funcția de generare de anioni se va activa. 
Indicatorul corespunzător generării de anioni 
se va aprinde. 
 
Apăsați din nou butonul ANION; funcția de 
generare de anioni se va anula, iar indicatorul 
luminos corespunzător acestei funcții se va 
stinge. 
 
Modul de veghe (SLEEP) 
 
În modul activ, apăsați butonul corespunzător 
modului de veghe (SLEEP MODE), 
intensitatea indicatorului luminos va fi la 
jumătate, viteza ventilatorului pe treapta 
inferioară și toate celelalte indicatoare 
luminoase se vor stinge. Puteți ieși din modul 
de veghe apăsând butonul de viteză de 
ventilare. 
 
Funcția de blocare de siguranță pentru 
copii 
 

 
 
Apăsați butonul corespunzător modului de 
veghe (SLEEP MODE) timp de trei secunde. 
Se vor auzi niște semnale sonore și indicatorul 
luminos corespunzător funcției de blocare de 
siguranță pentru copii se va aprinde. În 
această situație, niciuna dintre comenzile 
purificatorului de aer nu va putea fi acționată. 
Puteți ieși din modul de blocare de siguranță 
pentru copii, menținând apăsat timp de trei 
secunde același buton. 
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5. Metode de întreținere și 
curățare 

 
Nu uitați să scoateți ștecherul din priză înainte 
de curățare. 
Nu scufundați aparatul în apă sau în orice alt 
lichid. 
Nu folosiți agenți de curățare cu un grad ridicat 
de abraziune, coroziune sau inflamabilitate (de 
ex. decoloranți sau alcool) pentru a curăța vreo 
parte a acestui produs. 
Numai pre-filtrul poate fi spălat. Plasele filtrelor 
mixte nu se pot spăla.  
 

 
 
Curățarea purificatorului de aer 
 
Curățați cu regularitatea interiorul și exteriorul 
purificatorului pentru a preveni acumularea de 
praf  
1. Folosiți o cârpă uscată și curată pentru a 

șterge praful de pe purificatorul de aer. 
2. Folosiți o cârpă uscată și curată pentru a 

șterge praful din admisia și evacuarea de 
aer. 

 
Curățarea senzorului de calitate a 
aerului 
 
Curățați senzorul de calitate a aerului la fiecare 
două luni pentru a asigura un randament optim 
în funcționare. 
Curățați mai des dacă aparatul este folosit într-
un mediu încărcat de praf. 
 

 Atenție! 
Când umiditatea dintr-o încăpere este ridicată, 
senzorul de calitate a aerului poate forța 
ieșirea condensului la suprafață. Într-o astfel 
de situație, chiar dacă aerul are o calitate 
bună, senzorul corespunzător poate indica o 
calitate nesatisfăctoare acestuia și, prin 
urmare, va trebui să îl curățați sau setați 
manual. 

 
1. Folosiți o perie moale pentru a curăța 

admisia și evacuarea de aer a senzorului 
de calitate a aerului. 

 

 
 
2. Scoateți capacul senzorului de aer. 
 

 
 
3. Folosiți un pămătuf umed pentru a curăța 

senzorul de calitate a aerului, admisia și 
evacuarea de aer. 

 

 
 
4. Ștergeți-le cu tifon uscat. 
5. Puneți la loc capacul senzorului de 

calitate a aerului. 
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Schimbarea plasei filtrului 
 
Informații 
 
Când indicatorul luminos de schimbare a 
filtrului clipește, utilizatorului i se atrage atenția 
că trebuie să schimbe filtrul. 
 

 
Filtrul trebuie înlocuit când se aprinde 
indicatorul luminos de avertizare a clientului cu 
privire la necesitatea de a schimba filtrul. 
 

 Atenție! 
Ventilatorul se va opri când indicatorul luminos  
de schimbare a filtrului clipește timp de un 
minut, iar purificatorul emite semnale sonore 
pentru a atrage atenția utilizatorului asupra 
necesității de a schimba filtrele. 
 

 Atenție! 
Opriți alimentarea electrică și scoateți 
ștecherul din priză înainte de a schimba filtrul. 
Dacă indicatorul luminos de schimbare a 
filtrului clipește din nou și după schimbarea 
filtrelor, apăsați butonul de resetare din lateral 
cu o șurubelniță până 
când indicatorul luminos se 
stinge (observați figura 
alăturată).  

 

 Pont! 
Nu uitați să îndepărtați ambalajul fiecărui filtru 
înainte de instalare în aparat și aveți grijă ca 
eticheta filtrului să fie orientată în sus. 
 
Pași de operare 
 
1. Aparatul avertizează asupra necesității de 

schimbare a filtrului. 
 

 
 
2. Opriți aparatul și scoateți ștecherul din 

priză. 
 

 
 
3. Apăsați butonul de pe capacul posterior și 

scoateți capacul. Ridicați și trageți ușor 
capacul afară. 
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4. Scoateți ansamblul de filtre și schimbați 
filtrul cu carbon activat și filtrul HEPA. 

 

 
 
5. Îndepărtați ambalajele filtrelor și apoi 

montați filtrul cu carbon activat și filtrul 
HEPA în aparat în ordine. 

 

 
 
6. Instalați filtrele în purificatorul de aer. 
 

 

 
7. Pentru a pune la loc capacul posterior, 

aliniați în dreptul șanțului și introduceți 
capacul pe acesta, astfel încât butonul și 
cadrul să se angreneze. 

 

 
 
8. La finalizarea operațiunii de înlocuire a 

filtrelor, băgați ștecherul în priză și porniți 
purificatorul de aer, apoi apăsați butonul 
ANION timp de trei secunde pentru a 
reseta aparatul. 

 

 
 

 
 



 

 18 

 

 
Nefolosirea îndelungată a aparatului 
 
Scoateți ștecherul din priză (aparatele 
consumă curent chiar și în modul stand-by/ de 
așteptare). 
Ștergeți bine aparatul în interior (în caz contrar, 
din cauza corodării, aparatul s-ar putea să nu 
mai funcționeze corect). 
Puneți aparatul într-un loc uscat și aerisit (nu îl 
puneți culcat sau răsturnat pentru a nu se 
strica).

 
Frecvența recomandată de schimbare 
a filtrelor 
 
În general, durata de funcționare a unui filtru 
HEPA este de șase luni. Puteți folosi o perie 
sau alt sistem de colectare a prafului pentru 
îndepărta praful de pe suprafața filtrului, dar nu 
apăsați tare. Nu spălați niciodată acest filtru. 
 
Durata de utilizare a unui filtru mixt cu carbon 
activat și catalizator rece este de 12 luni. Puteți 
usca filtrul la soare timp de trei-patru ore după 
una-trei luni de utilizare a purificatorului sau 
când mirosul de la evacuare este neplăcut. 
 
Întreținerea regulată a filtrelor poate îmbunătăți 
eficiența aparatului în purificare. 
 
Frecvențele indicate mai sus sunt pur 
orientative. Puteți schimba filtrele și mai 
devreme de aceste intervale, în funcție de 
mediul efectiv de utilizare. 
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6. Remedierea problemelor 
 
În tabelul de mai jos sunt enumerate o serie de probleme pe care le puteți întâmpina în utilizarea de zi 
cu zi a aparatului. Contactați unitatea service de asistență pentru clienți sau dealerul dacă nu puteți 
găsi răspunsul mai jos. 
 

Problemă Cauză posibilă Soluție posibilă 
Panoul frontal s-ar putea să nu fie corect  
instalat. Demontați panoul frontal și reinstalați-l. 

Ștecherul nu este în priză. Scoateți ștecherul din priză și băgați-l din 
nou. 

Aparatul nu 
funcționează. 

Ștecherul sau cablul de alimentare nu 
sunt bune. 

Contactați unitatea de asistență pentru 
clienți sau dealerul. 

Aparatul nu pornește. Băgați ștecherul în priză și porniți 
aparatul. 

Motorul este avariat. Contactați unitatea de asistență pentru 
clienți sau dealerul. 

Suprafața pe care aparatul este așezat 
nu este dreaptă. Mutați aparatul pe o suprafață dreaptă. 

Particule libere sau corpuri străine au 
pătruns în interiorul aparatului. 

Contactați unitatea de asistență pentru 
clienți sau dealerul. 

Motorul este desprins. Contactați unitatea de asistență pentru 
clienți sau dealerul. 

Ventilatorul nu 
funcționează. 

Ambalajele filtrelor nu au fost 
îndepărtate. 

Îndepărtați ambalajul fiecărui filtru în 
parte. 

Filtrul lavabil este murdar. Spălați filtrul murdar. 
Filtrele trebuie schimbate. Înlocuiți filtrul vechi cu unul nou. 
Admisia și evacuarea de aer sunt 
obstrucționate. 

Contactați unitatea de asistență pentru 
clienți sau dealerul. 

Ambalajele din plastic ale filtrelor nu au 
fost îndepărtate. 

Îndepărtați ambalajele și apoi puneți 
aparatul în funcțiune. 

Nu s-a lăsat suficient spațiu în jurul 
aparatului. 

Asigurați-vă că ați lăsat o distanță de 50 
cm de o parte și de alta a admisiei de aer; 
la evacuarea de aer, distanța nu trebuie 
să fie mai mică de 10 cm.  

Filtrul nu a fost instalat la loc sau nu a 
fost bine instalat. 

Asigurați-vă că toate filtrele au fost 
instalate la loc în ordine, conform 
instrucțiunilor. 

Randament 
scăzut. 

Suprafață prea mare. 
Verificați dacă suprafața încăperii 
corespunde ariei efective de acoperire a 
aparatului. 
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Garanție și service 
 
Dacă doriți să aflați mai multe informații sau 
dacă aveți nelămuriri cu privire la acest 
purificator de aer, contactați unitatea de 
asistență pentru clienți sau dealerul.  
 
Specificațiile produsului se pot schimba fără ca 
acest lucru să fie comunicat. Toate mărcile 
comerciale sunt proprietate a companiei 
noastre sau a proprietarilor. Compania noastră 
își rezervă dreptul de a modifica produsul 
oricând, fără o notificare în prealabil în acest 
sens. Compania nu va avea nicio obligație de 
a modifica produsele livrate anterior. 
 
Analizați cardul de garanție atașat pentru a afla 
condițiile detaliate ale garanției. 

 
Comandarea de piese și accesorii 
 
Dacă doriți să schimbați piese sau să 
comandați piese de rezervă, contactați 
unitatea de asistență pentru clienți sau 
dealerul. 
 
 
Piese de schimb 
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7. Informații tehnice 
 

 Putere 68 W 

 Filtrare în 4 trepte:  

       - Pre-filtru 

       - Filtru HEPA 

       - Filtru de cărbune activ 

       - Filtru catalizator la rece 

 Ionizator Aer(eliberează ioni 

negativi)  

 Carcasă din Plastic ABS + Metal 

 Recomandat pentru încăperi de 

max. 38 m² 

 Flux de aer filtrat(CADR): 308 m³/h 

 Panou de comandă: Tactil(Touch 

Control) 

 Afiṣaj pe ecran a calităṭii aerului 

(valoare PM 2,5 - particule < 2,5 

microni) 

 Ventilator în 4 trepte de viteză 

 Senzor prezenṭă praf/fum 

 Indicator înlocuire filtru 

 Control ionizator 

 Funcṭie WI-FI 

 Mod nocturn 

 Temporizator 0-8 ore 

 Indicator vizibil de calitate a 

aerului(color) 

 Blocare acces copii  

 Lungime cablu alimentare: 1,6 m 

 Nivel maxim zgomot: 65 Db 

 Voltaj/Frecvenṭă: 220-240 V/50 

Hz  

 Greutate netă: 6,2 kg  

 Greutatea brută: 8,5 kg  

 Dim. nete: 378x210x560 mm.  

 Dim. ambalaj: 430x252x615 mm.

 
Folosirea simbolului alăturat indică faptul că acest produs 

nu poate fi tratat ca un gunoi menajer. 
Asigurându-vă că produsele care au acest symbol sunt scoase 

din uz într-un mod corect, veţi ajuta la prevenirea potenţialelor 

consecinţe negative pentru mediul înconjurător şi pentru sănătatea 

oamenilor, consecinţe care ar fi putea fi cauzate de manipularea 

neadecvată a acestor produse. 

Vă rugăm contactaţi cel mai apropiat Centrul de Colectare a 

DEEE (deşeuri de echipamente electrice şi electrocasnice), service-

ul local ce se ocupă de scoaterea din uz a acestor tipuri de produse 

sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul!
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