Purificator de aer
MANUAL DE EXPLOATARE
Tip plasat pe podea, atârnat pe perete

MODEL
MC70LVM

Particularităţi
Despre purificarea aerului
Aspiraţia puternică datorită debitului ridicat al aerului capturează
praful, polenul, etc.
• Capacitatea de purificare creşte cu creşterea debitului de aer.
Aerul pătrunde în încăpere,
cu debit mare.

Aspiraţie puternică
din 3 direcţii

en

Pol

Miros

Praf

Eficace împotriva polenului
Cu debitul de aer ridicat chiar şi polenul care se depune uşor din cauza dimensiunii mari a particulelor sale,
este captat rapid.

Dezodorizarea şi descompunerea mirosului din aer
Descărcarea unităţii generatoare de flux descompune mirosul absorbit.
• Ciclul de descompunere care menţine capacitatea de dezodorizare.

Adsorbţie
Catalizatorul dezodorizant
adsoarbe mirosul.

Miros

Catalizator dezodorizant

Repetarea acestui
ciclu menţine capacitatea
de dezodorizare.

Nu este necesară înlocuirea
catalizatorului dezodorizant.
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Regenerare

Descompunere

Capacitatea de adsorbţie
a mirosurilor este regenerată.

Descărcarea din unitatea generatoare
de flux descompune mirosul.

Care este funcţia
"generatorului de flux"?
Această funcţie utilizează o "descărcare a gene
ratorului de flux", un tip de descărcare în plasmă,
pentru a genera electroni de mare viteză în
interiorul purificatorului de aer, reducând sau
eliminând rapid mirosul. (Electronii de mare viteză
sunt generaţi şi absorbiţi în interiorul unităţii pentru
a vă asigura siguranţa.)
În timpul exploatării se poate auzi şuieratul emis de
descărcarea generatorului de flux. Aceasta nu indică
nici o problemă de funcţionare. În plus, şuieratul
se poate diminua sau calitatea sunetului se poate
schimba în funcţie de mediul de exploatare.
Aceste cazuri nu sunt, de asemenea, probleme
de funcţionare. Puteţi simţi un miros odată cu
generarea unei cantităţi de ozon. Cantitatea
este neglijabilă, şi nu vă afectează sănătatea.
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Măsuri de protecţie
 Înainte de utilizare, citiţi aceste măsuri de precauţie pentru a asigura manipularea corectă a echipamentului.
 Măsurile de precauţie date în acest manual sunt clasificate în următoarele două tipuri.
Ambele conţin informaţii importante privind siguranţa, prin urmare respectaţile permanent.

AVERTIZARE

Manipularea necorespunzătoare poate cauza
accidentări grave şi chiar deces.

PRECAUŢIE

Manipularea necorespunzătoare poate cauza
accidentări sau daune.
În unele situaţii, consecinţele pot fi grave.

 Pictogramele utilizate în acest manual au următoarele semnificaţii.
Evitaţi.

Asiguraţivă că urmaţi
instrucţiunile.

Deconectaţi fişa
de alimentare.

Nu demontaţi.

Nu manipulaţi
cu mâinile ude.

Nu udaţi.

Feriţi de foc.

 După citirea acestui manual, păstraţil întrun loc la îndemână pentru consultarea viitoare de către utilizatori.

AVERTIZARE
• Utilizaţi numai o sursă de alimentare 220 - 240 V.
Alte surse de alimentare pot cauza incendiu sau electrocutare.

• Nu deterioraţi, nu reconfiguraţi, nu îndoiţi nejustificat, nu trageţi,
nu răsuciţi şi nu utilizaţi cordonul de alimentare făcut ghem.
De asemenea, nu plasaţi obiecte grele pe cordonul de alimentare şi nu-l înţepaţi.
Deteriorarea cordonului de alimentare poate cauza incendiu sau electrocutare.

• Nu utilizaţi unitatea când cordonul de alimentare sau fişa de
alimentare este deteriorată sau conectată slab într-o priză electrică.

Un cordon sau o fişă deteriorată sau slăbită pot cauza incendiu prin scurtcircuit sau electrocutare.

• Nu utilizaţi unitatea în afara limitelor valorii nominale a prizei electrice
sau a dispozitivului de ramificare.

Cordon de
alimentare
şi fişă

Depăşirea valorii nominale a prizelor multiple poate cauza incendiu din cauza supraîncălzirii.

• Nu conectaţi sau deconectaţi fişa de alimentare pentru a porni sau
opri unitatea.
Manipularea abuzivă poate cauza electrocutare sau incendiu din cauza supraîncălzirii.

• Introduceţi fişa de alimentare complet în priză până la bază.

Conexiunile incomplete pot cauza electrocutare sau incendiu din cauza supraîncălzirii.

• Îndepărtaţi periodic praful şi alte materiale de pe fişa de alimentare cu
o cârpă uscată.
Defectarea izolaţiei cauzată de umiditate sau de alţi factori poate cauza incendiu.

• Opriţi exploatarea şi deconectaţi fişa de alimentare dacă detectaţi ceva
neobişnuit, cum ar fi miros de ars.
Utilizarea în continuare a unităţii fără rezolvarea anomaliilor, precum mirosul de ars, poate cauza
electrocutare sau incendiu din cauza supraîncălzirii.
Consultaţi distribuitorul.

• Dacă cordonul de alimentare este deteriorat, pentru evitarea pericolelor,
acesta trebuie înlocuit de fabricant, distribuitor sau de persoane calificate.
Un cordon de alimentare deteriorat poate cauza electrocutare sau incendiu din cauza supraîncălzirii.

• Pentru a reduce riscul de electrocutare, acest echipament are o fişă polarizată
(o lamă este mai lată decât cealaltă). Această fişă se va potrivi într-o priză
polarizată doar într-un singur fel. Dacă fişa nu intră complet în priză, inversaţi
fişa. Dacă nici după asta nu se potriveşte, contactaţi o persoană calificată
pentru a instala o priză corespunzătoare. Nu modificaţi fişa în nici un fel.
• Înainte de a curăţa sau a reamplasa unitatea, scoateţi-o din funcţiune
şi deconectaţi fişa de alimentare de la priza electrică.
Manipularea unităţii în timp ce este conectată poate cauza electrocutare sau deteriorări.

Unitatea
principală

• Nu utilizaţi unitatea nicăieri unde există suspensii de ulei în aer,
precum ulei de maşină.
Suspensiile de ulei în aer pot cauza fisuri, electrocutare sau aprindere.

• Nu utilizaţi unitatea nicăieri unde există vapori de ulei în abundenţă, precum
în bucătării, în medii de gaze combustibile sau corosive, sau de praf metalic.
Aceste tipuri de medii pot cauza incendiu sau deteriorare.

• Feriţi degetele şi obiectele de prizele de aer, orificiul de evacuare
a aerului şi alte deschideri.
Manipularea necorespunzătoare poate cauza electrocutare, accidentări sau deteriorări.

• Nu udaţi orificiul de evacuare a aerului sau şasiul unităţii.
Contactul cu apa poate cauza incendiu sau electrocutare.
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AVERTIZARE
• Nu utilizaţi substanţe combustibile, de ex., spray de păr, insecticide,
etc., în apropierea unităţii.
Nu ştergeţi unitatea cu benzen sau diluant.
Aceste substanţe pot cauza fisuri, electrocutare sau aprindere.

• Utilizaţi un detergent neutru pentru a curăţa unitatea.

Utilizarea de clor sau detergenţi acizi pentru a curăţa unitatea poate genera gaze nocive şi
dăunează sănătăţii.

Unitatea
principală

• Aceste instrucţiuni de deservire sunt destinate utilizării numai de persoane
calificate. Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu efectuaţi alte reparaţii
decât cele conţinute în instrucţiunile de exploatare dacă nu sunteţi un
profesionist şi nu sunteţi calificat pentru aceste lucrări.
• Feriţi de unitate ţigările, tămâia şi alte surse de foc deschis.
Flăcările deschise pot cauza incendiu.

• Nu demontaţi, nu reconfiguraţi şi nu deserviţi singur unitatea.

Manipularea necorespunzătoare poate cauza incendiu, electrocutare sau accidentări.
Consultaţi distribuitorul.

• Nu acţionaţi unitatea cu mâinile ude.
Contactul cu apa poate cauza electrocutare.

• Nu utilizaţi unitatea în locuri cu umiditate mare, precum în băi sau în care
au loc schimbări bruşte de temperatură, precum în antrepozite frigorifice.
Mediile necorespunzătoare pot cauza electrocutare sau deteriorări.

PRECAUŢIE
Cordon de
alimentare
şi fişă

• Apucaţi fişa de alimentare - nu cordonul de alimentare - şi trageţi
pentru a deconecta unitatea.

Trasul de cordonul de alimentare poate cauza incendiu sau electrocutare datorită scurtcircuitelor.

• Înainte de perioadele lungi de neutilizare, deconectaţi fişa de
alimentare de la priza electrică.
Izolaţia degradată poate cauza electrocutare, scăpări de curent sau incendiu.

• Nu utilizaţi unitatea nicăieri unde este expusă bătăii soarelui, ploii sau
vântului.
Supraîncălzirea sau contactul cu apa pot cauza incendiu sau electrocutare.

Unitatea
principală

• Nu utilizaţi unitatea în locuri calde, precum în apropierea corpurilor de încălzire.
Temperatura ridicată poate decolora sau deforma unitatea.

• Nu blocaţi prizele de aer sau orificiul de evacuare a aerului cu rufe
spălate, cârpe, perdele, etc.
Scamele aderate pot obstrucţiona trecerea aerului, cauzând supraîncălzire şi incendiu.

• Nu utilizaţi unitatea pe o podea neuniformă.

Dacă unitatea se răstoarnă, se poate scurge apă din ea, umezind mobilierul sau cauzând
incendiu sau electrocutare.
Dacă unitatea se răstoarnă, ridicaţio imediat în poziţie verticală.

• Nu utilizaţi unitatea în locuri unde se manipulează produse chimice.

Substanţele chimice sau solvenţii volatili (prezenţi în spitale, fabrici, laboratoare de testare,
saloane de cosmetică, laboratoare foto, etc.) pot degrada piesele mecanice, cauzând scurgeri
de apă care pot uda mobilierul, etc.

• Nu folosiţi pudre precum cele cosmetice lângă unitate.
Contactul cu pudrele poate cauza electrocutare sau deteriorare.

• Nu utilizaţi unitatea în spaţii înghesuite, precum în debarale.
Ventilarea insuficientă poate cauza supraîncălzire şi incendiu.
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Măsuri de protecţie
PRECAUŢIE
• Nu expuneţi direct plantele sau animalele la curenţii de aer din unitate.
Supraexpunerea la curenţii de aer poate avea efecte adverse.

• Ţineţi acvariile, vazele şi alte vase cu apă departe de unitate.
Infiltrarea apei în unitate poate cauza electrocutare incendiu, sau deteriorare.

• Nu vă urcaţi, nu vă aşezaţi şi nu vă rezemaţi de unitate.
Căderea sau răsturnarea peste poate cauza accidentări.

• Nu scoateţi filtrul cu unitatea culcată pe o parte.

Unitatea
principală

Manipularea de acest fel facilitează infiltrarea prafului, putând cauza incendiu sau electrocutare.

• Nu utilizaţi unitatea în apropiere de echipamente de iluminat (la mai
puţin de 1 m).
Răspunsul unităţii principale la semnalul de la telecomandă poate fi slăbit şi culoarea unităţii
se poate schimba.

• Aerisiţi regulat încăperea când utilizaţi unitatea împreună cu aparate
cu ardere.
Ventilarea necorespunzătoare poate cauza intoxicaţie cu monoxid de carbon.
Acest produs nu elimină monoxidul de carbon.

• Acest produs nu este destinat utilizării de către persoane cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de cunoştinţe privind exploatare,
exceptând cazul în care sunt supravegheate sau instruite în privinţa utilizării
aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
Feriţi aparatul de accesul copiilor pentru a vă asigura că nu se joacă
cu acesta.
• Debranşaţi unitatea în timpul curăţării.
Manipularea unităţii în timp ce este conectată poate cauza electrocutare sau deteriorări.

• Acest echipament trebuie inspectat frecvent şi murdăria colectată
trebuie îndepărtată regulat pentru a preveni acumularea excesivă care
poate cauza conturnări sau risc de incendiu.
• Dacă utilizaţi unitatea în locuri unde sunt animale de companie, aveţi grijă
ca animalele să nu urineze pe unitate şi să nu muşte cordonul de alimentare.
Aceasta poate cauza electrocutare sau incendiu. În cazul unei maltratări de către animalele din
casă, opriţi exploatarea, deconectaţi fişa de alimentare şi consultaţi distribuitorul.

Altele

• Nu folosiţi aparate cu ardere unde acestea sunt expuse direct
la curenţii de aer de la orificiul de evacuare a aerului.

Arderea incompletă de către aparatul cu ardere poate cauza intoxicaţie cu monoxid de carbon, etc.

• Când utilizaţi insecticide de interior, opriţi exploatarea pentru
a preveni aspirarea produselor chimice în unitate.
Întrucât substanţele chimice se acumulează în interiorul unităţii, în funcţie de starea
lor de sănătate, unele persoane se pot sensibiliza periclitânduşi astfel sănătatea.

Precauţii în timpul utilizării

• Menţineţi televizoarele, aparatele de radio, sistemele stereo, ceasurile radio şi cablurile antenelor la cel puţin 2 m
de unitate.
Efectele circuitului de putere din interiorul unităţii şi cablului pot cauza distorsionarea imaginii TV sau zgomot.
(Totuşi, interferenţele audio pot să apară chiar şi dincolo de 2 m, în funcţie de puterea undelor electrice. Recepţia este împiedicată în special când
se utilizează antene de interior, prin urmare, îndepărtaţi antenele suficient de mult pentru a preveni recepţionarea zgomotului.)

• Nu utilizaţi unitatea în locul ventilatorului de bucătărie sau a hotelor de aragaz.
Acest tip de utilizare poate scurta durata de viaţă a prefiltrului şi a filtrului cutat, putând cauza deteriorare.

• Nu utilizaţi unitatea pentru a conserva opere de arta, materiale ştiinţifice, etc., în scopuri comerciale sau pentru
alte aplicaţii speciale.
Acest tip de utilizare poate dăuna calităţii obiectelor conservate.

• Montaţi corect componentele după curăţarea unităţii.

Utilizarea unităţii cu piese precum filtrele demontate poate cauza deteriorare.

Descărcarea generatorului de flux şi colectarea prafului electric
• Orificiul de evacuare a aerului poate emana un miros datorită unei mici cantităţi de ozon generat, dar cantitatea este neglijabilă
şi nu afectează sănătatea.

Acest produs nu îndepărtează substanţele dăunătoare (monoxid de carbon, etc.) din fumul de ţigară.
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Denumirea şi rolul fiecărei piese
Faţă

Afişajul unităţii

Receptor

►Pagina 7.

Priza de aer a
senzorului de calitate a
aerului (senzor de praf)

Priza de aer a
senzorului de miros

►Pagina 16.

►Pagina 16.

Panou frontal

Priza de aer

►Pagina 15.

Spate

Mânere

Orificiul de
evacuare a aerului

Fanta de depozitare a telecomenzii
Păstrează telecomanda
când nu este utilizată.
Telecomandă

Cârligul cordonului de alimentare
Poate fi folosit pentru înfăşurarea părţii
suplimentare a cordonului de alimentare.

►Pagina 12.

Fişa de alimentare

Denumirea modelului / Seria

Cordon de alimentare

Interiorul unităţii

UNIT2
(Unitatea generatorului de flux)

►Pagina 20.

Recipientul filtrelor
Conţine 4 filtre cutate de
schimb. ►Pagina 9.

Plăcile polilor opuşi
Cadru ionizant

Ventilator
Dispozitiv
de protecţie

PRECAUŢIE
Nu scoate ţi dispozitivul de
protecţie.
(Pericol de electrocutare sau
accidentare.)

Conductor ionizat
(spate)

Panou frontal

Prefiltru
(verde)

►Pagina 15.

UNIT1
(ionizator cu plasmă)

►Pagina 19.

Filtru cutat
(faţă: alb, în spate: albastru)

►Pagina 21.

Unitatea catalizatorului dezodorizant
(gri)

►Pagina 16.

6

Denumirea şi rolul fiecărei piese
Telecomandă

Afişajul unităţii

►Pagina 13, 14.

Butonul zăvorului de securitate
pentru copii
Acesta previne manipularea greşită de către copiii mici.

Becul zăvorului de
securitate pentru copii
(portocaliu)

Butonul
PORNIT/OPRIT

Becul ventilator automat (galben)
Butonul de reglare
a ventilatorului
Butonul ventilator
automat

Butonul
antipolen

Butonul turbo
Butonul
modului somn

Butonul OPRIRE
TEMPORIZATOR

Butonul de reglare a luminozităţii
Luminozitatea becului afişajului unităţii poate
fi potrivită.

Becul debitului de aer (verde)
Un bec al debitului de aer indică debitul
(ventilator
în timpul modului "
automat)" şi "reglare manuală a debitului
de aer".

Becul senzorului de calitate a aerului (senzor de praf)
Indicatoarele în trei culori (verde, galben, roşu) arată cât de murdar este aerul.
• Când aerul este curat, se aprinde becul verde.

 În următorul caz, se aprinde numai becul verde pentru cele
7 secunde iniţiale, indiferent de nivelul de murdărie.
1) Exploatarea direct după ataşarea panoul frontal şi UNIT1
2) Exploatarea direct după reconectarea fişei de alimentare

 Când sensibilitatea senzorului de calitate a aerului este slabă, modificaţi
setarea. ►Pagina 22.

Se aprinde

Praf
Redus
Verde

 Sensibilitatea senzorului de calitate a aerului poate scădea în funcţie
de locul de instalare sau de mărimea particulelor.
Dacă acest lucru vă deranjează, schimbaţi locul de instalare a unităţii
►Pagina 11. sau potriviţi sensibilitatea senzorului de calitate a aerului.
►Pagina 22.

Galben

Verde

Galben

Verde

Ridicat
Roşu
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Detectabile

Fum de ţigară, polen, purici, praf de casă, păr de animale, funingine

Detectabile uneori

Abur, vapori de ulei

Becul indicator al funcţionării
• Bec turbo (portocaliu)
• Bec antipolen (verde)
• Becul modului somn (verde)

Buton PORNIT/OPRIT/de
schimbare a modului
Modul de funcţionare se schimbă de
fiecare dată când este apăsat butonul.
►Pagina 14.

Butonul de resetare a filtrului
Becul filtrului este stins prin apăsarea
butonului timp de 5 secunde după ce filtrul
cutat a fost înlocuit cu unul nou.
►Pagina 21.

Becul OPRIRE
TEMPORIZATOR (galben)

Becul filtrului (portocaliu)
Becul filtrului se aprinde când filtrul cutat trebuie
înlocuit şi începe să clipească când a trecut un
anumit timp de la aprinderea becului.
►Pagina 21.

Becul UNIT (portocaliu)
• "UNIT1"→ Acest bec se aprinde când a venit timpul de a curăţa
ionizatorul cu plasmă.
• "UNIT2"→ Acest bec se aprinde când a venit timpul de a curăţa
unitatea generatorului de flux.
►Pagina 19, 20.
• Chiar dacă becul nu se aprinde, curăţaţi unitatea generatorului de flux
o dată la fiecare 3 luni.

Becul senzorului de miros
Indicatoarele în trei culori (verde, galben, roşu) indică nivelul de miros.
• Când aerul este curat, se aprinde becul verde.

 În următorul caz, numai becul verde de aprinde pentru 1 minut
iniţial. Nivelul iniţial de miros este înregistrat ca nivel standard.
1) Exploatarea direct după fixarea panoului frontal şi UNIT1
2) Exploatarea direct după reconectarea fişei de alimentare

 Dacă nivelul mirosului rămâne constant fără a se intensifica sau slăbi,
senzorul de miros nu poate detecta nici chiar mirosurile puternice.
 Senzorul de miros nu poate detecta anumite tipuri de mirosuri precum
cele de animale de casă altele decât amoniacul, usturoiul, etc.
 Chiar dacă se aprinde numai becul verde, puteţi sesiza unele mirosuri
deoarece sensibilitatea diferă de la om la om.
Dacă vă deranjează mirosurile, setaţi reglarea manuală a debitului de
aer şi rulaţi unitatea la un debit mai mare de aer.

Se aprinde

Miros
Slab
Verde

Verde

Galben

Puternic
Verde

Galben

Roşu

Detectabile

Mirosuri de ţigări, mirosuri de bucătărie, mirosuri de animale de casă şi de closet, mirosuri de
gunoaie, mirosuri de mucegai, sprayuri, alcool

Detectabile uneori

Schimbări bruşte de temperatură şi umiditate, gaze inodore precum monoxidul de carbon, aburi,
vapori de ulei, gazul de la aparatele de ardere

8

Pregătirea înainte de funcţionare
 Controlul accesoriilor

 Cum se montează filtrul cutat

Controlaţi ca toate accesoriile să fie incluse.

A
B
C
D

Aveţi grijă să montaţi filtrul cutat înainte de a începe
exploatarea.

1 Scoateţi panoul frontal.

• Împingeţi cele 2 cleme (dreapta şi stânga), trageţi panoul
frontal în sus şi scoateţil.

Împingeţi

Clemă
(câte 1 în dreapta şi în stânga)

Panou frontal

A: Filtru cutat…1 foaie

< Pentru instalare iniţială >
În interiorul tamponului

B: Manual de

exploatare…1 carte
(această broşură)
În interiorul pachetului

2 Scoateţi UNIT1.

• Ţinând UNIT1 de mânere, trageţi în sus UNIT1 şi
scoateţio.

Mânere

C: Telecomandă…1 unitate
În fanta de depozitare
a telecomenzii

2)
Sus

1)
Trageţi
UNIT1

D: Filtre cutate... 4 foi
<Filtre de schimb>

În recipientul filtrelor

3 Scoateţi unitatea catalizatorului
dezodorizant.

• Ţinând unitatea catalizatorului dezodorizant de mânere,
trageţio în sus şi scoateţio.
Mânere

1)
Trageţi

2)
Sus
Unitatea catalizatorului dezodorizant
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4 Montaţi filtrul cutat.
Aveţi grijă să instalaţi prefiltrul (verde) şi filtrul cutat
(în faţă: alb, în spate: albastru) în poziţie.
Dacă exploataţi unitatea fără acestea, unitatea se poate
deteriora.

6 Montaţi UNIT1.

• Ţinând UNIT1 de mânere, potriviţi proeminenţele în
canalele (2 locuri) din partea de jos a unităţii principale
şi apăsaţi UNIT1 în unitatea principală.

Mânere

1) Potriviţi orificiile (câte 5 în dreapta şi în stânga) filtrului
cutat cu proeminenţele de fixare (câte 5 în dreapta şi
în stânga) ale unităţii catalizatorului dezodorizant.
Proeminenţă (câte 5 în
dreapta şi în stânga)
Filtru cutat
Orificii (câte 5 în dreapta
şi în stânga)

1)
Instalaţi aici.
UNIT1

2) Apăsaţi UNIT1 până
auziţi un clic.

7 Montaţi panoul frontal.
Îndreptaţi partea
albă spre partea
Unitatea catalizatorului dezodorizant
frontală.

2) Introduceţi filtrul cutat sub urechile (4 locuri) de sus
şi de jos ale unităţii catalizatorului dezodorizant.

• Fixaţi cârligele de sus (2 locuri) ale panoului frontal în
canalele de sus (2 locuri) ale unităţii principale şi apoi
închideţi panoul frontal.
Canalele de sus
(2 locuri)

Cârligele de sus
(2 locuri)

Urechile de sus
şi de jos (4 locuri)

1) Fixaţi cârligele.
Panou frontal
[Vedere de sus]

• Performanţa unităţii scade dacă filtrul cutat este fixat
invers.

5 Montaţi unitatea catalizatorului

2) Apăsaţi panoul frontal
până auziţi un clic.

Dacă panoul frontal este fixat incorect, se poate activa
întrerupătorul de siguranţă. Exploatarea nu poate
începe. ►Pagina 16.

dezodorizant.

• Ţinând unitatea catalizatorului dezodorizant de mânere,
potriviţi proeminenţele în canalele (4 locuri) din partea de
jos a unităţii principale şi apăsaţi unitatea catalizatorului
dezodorizant în unitatea principală.
Mânere

1)
Instalaţi aici.
2) Apăsaţi unitatea
catalizatorului dezodoriUnitatea catalizatorului
zant până auziţi un clic.
dezodorizant
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Pregătirea înainte de exploatare
 Instalarea unităţii
Instalată pe o masă sau pe podea
PRECAUŢIE
100 cm de la tavan

• Peretele unde este instalat purificatorul de aer se poate
murdări în funcţie de tipul de perete şi de mediu, chiar dacă
respectaţi dimensiunile specificate. În astfel de cazuri,
îndepărtaţi unitatea la o distanţă sigură de perete.
• Dacă purificatorul de aer este utilizat un timp îndelungat
în acelaşi loc, partea de jos a unităţii şi podeaua pot deveni
murdare din cauza fluxului de aer aspirat la partea de jos
a unităţii. Se recomandă curăţarea periodică.

ATENŢIE
50 cm de la perete

10 cm de la perete
50 cm de la perete

• Aerul este suflat uşor spre dreapta, dar unitatea nu are nimic
defect.
• Selectaţi locul care permite aerului să ajungă în întreaga încăpere.
• Plasaţi purificatorul de aer pe un loc plat unde este stabil. Dacă
podeaua este neuniformă, unitatea poate vibra excesiv.

Flux de aer

Sugestii pentru o instalare inteligentă
• Pentru îndepărtarea prafului de casă, este eficace să se instaleze unitatea întro poziţie
mai joasă în încăpere. Pentru îndepărtarea fumului de ţigară, este eficace să se instaleze
unitatea întro parte mai ridicată a încăperii.
• Dacă instalaţi purificatorul de aer, faţă în faţă cu aparatul de aer condiţionat, efectul
de circulare este îmbunătăţit.
Unitatea controlează neuniformitatea temperaturii din încăpere curăţând în acelaşi timp
aerul în timpul modului de încălzire sau răcire.
• Menţineţi televizoarele, aparatele de radio, sistemele stereo la cel puţin 2 m de unitate.
(Efectele circuitul de putere din interiorul aparatului şi al cablului pot provoca
distorsionarea imaginii TV sau zgomot.)
Ţineţi de asemenea la distanţă de unitate telefoanele fără fir sau ceasurile atomice radio.

Nu utilizaţi unitatea în următoarele locuri.
• Nu utilizaţi unitatea întrun loc expus la bătaia soarelui.
(Răspunsul unităţii principale la semnalul de la telecomandă poate fi slăbit şi culoarea se poate schimba.)
• Nu utilizaţi unitatea în locuri cu temperaturi ridicate.
(Căldura poate decolora şi deforma unitatea.)
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Flux de aer

 Pregătirea telecomenzii
În telecomandă este deja instalată o baterie.
• Telecomanda poate fi utilizată numai după scoaterea foliei
transparente.

 Introduceţi fişa de alimentare
într-o priză electrică.

Priză electrică
Fişa de
alimentare
Folie
transparentă

Puteţi potrivi lungimea
cordonului de alimentare
înfăşurând surplusul.

Înlocuirea bateriei

1 Mişcaţi urechea capacului pe spatele
telecomenzii în direcţia săgeţii.

2 Trageţi afară capacul.
3 Înlocuiţi bateria.
4 Închideţi capacul în poziţia iniţială.

Mod de utilizare
• Îndreptaţi transmiterul telecomenzii spre receptorul unităţii.
Dacă în calea semnalului există un obstacol, precum
o perdea, unitatea nu poate recepţiona semnalul.
• Distanţa de la care poate transmite telecomanda este
de circa 6 m.
[Vedere de sus]

Transmiţător
Receptor

1
Ureche

5m

3
Baterie

2

4

Potriviţi partea + a
bateriei la partea +
a capacului şi
introduceţi capacul.

30°

30°

5m

6m
Zonă de detectare

NOTĂ

Bateria
• Păstraţi bateriile ferite de accesul copiilor mici.
Dacă din întâmplare o baterie este înghiţită, solicitaţi imediat asistenţa medicului.
• Când vă debarasaţi de baterii, acoperiţi bornele bateriilor cu bandă.
În amestec cu alte metale sau baterii există pericol de încălzire, explozie sau ardere.
• Termenul de înlocuire este de circa 1 an dar dacă recepţia devine dificilă, înlocuiţi bateria cu o nouă baterie de tip monedă (litiu) CR2025.
• Înlocuirea bateriei de tip monedă poate deveni necesară chiar mai devreme de data recomandată când se apropie data de expirare.
• Pentru a preveni defecţiunile sau accidentările datorită scurgerilor sau exploziilor, aveţi grijă să scoateţi bateria de tip monedă când unitatea
nu va fi utilizată pe o perioadă mai lungă de timp.
• Bateria de tip monedă care se livrează cu telecomanda este pentru acţionarea iniţială. Bateria de tip monedă se poate epuiza în mai puţin
de 1 an.

Telecomanda
• Aveţi grijă să nu scăpaţi şi să nu udaţi telecomanda. (Pericol de defecţiune.)
• Semnalele pot să nu fie recepţionate foarte bine din cauza corpurilor de iluminat fluorescente de tip electronic (becurile fluorescente
cu invertor) aflate în încăpere.
• Nu folosiţi telecomanda în apropierea echipamentelor de iluminare (la mai puţin de 1 m).
(Sensibilitatea unităţii principale pentru semnalul de la telecomandă poate fi slăbită şi culoarea unităţii se poate schimba.)
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Modul de exploatare

Pentru a porni exploatarea
Apăsaţi

.

(Exemplu de afişaj iniţial)

• Începe exploatarea şi becul debitului de aer se aprinde.
în timpul exploatării, exploatarea

• Când apăsaţi
încetează.

data următoare, exploatarea este
• Când apăsaţi
reluată cu aceleaşi setări ca la exploatarea anterioară.

Pentru a preveni manipularea greşită de către copiii mici.
Zăvor de securitate pentru copii
• Apăsaţi
timp de circa 2 pentru a cupla zăvorul de
securitate pentru copii.
• Puteţi deschide zăvorul de securitate pentru copii apăsând
din nou timp de 2 secunde.
Puteţi de asemenea deschide zăvorul de securitate pentru copii
dacă deconectaţi fişa de alimentare o dată, şi o reconectaţi după
3 secunde sau mai mult.

Pentru a exploata unitatea în conformitate cu nivelul de
curăţenie a aerului
Modul ventilator automat

Apăsaţi

.

• Se aprind becul ventilator automat şi unul dintre becurile
debitului de aer "
(Silenţios)", " (Redus)", "
(Standard)", sau "
(Ridicat)".

Pentru a curăţa rapid aerul din încăpere
Modul turbo

Apăsaţi

.

Pentru a seta temporizatorul
Funcţionarea temporizatorului

Apăsaţi

.

• De fiecare dată când este apăsat butonul, este setat OPRIRE
TEMPORIZATOR după cum urmează.
" " (1 oră)
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" " (2 ore)

" " (4 ore)

(Anulare)

Asiguraţi-vă că panoul
frontal este închis.

Exploatarea cu butonul de pe unitate

Apăsaţi

.

• Modul de funcţionare se schimbă de fiecare dată când este apăsat butonul.
"

(Ventilator automat)"
"

"Stop"

"

(Modul somn)"

(Silenţios)"
"

"

(Redus)"

(Antipolen)"

"

"

(Standard)"
(Turbo)"

"

(Ridicat)"

ATENŢIE
• Exploatarea se opreşte din motive de siguranţă când
panoul frontal este deschis în timpul exploatării.

Pentru a modifica manual debitul de aer

Când apar defecţiuni în timpul
exploatării

Modul de reglare manuală a debitului de aer

Apăsaţi

• Dacă afişajul unităţii este iluminat anormal sau
semnalul de la telecomandă nu poate fi recepţionat
în timpul exploatării din cauza descărcărilor electrice
sau a interferenţei radio, deconectaţi fişa de
alimentare o dată. După 3 secunde sau mai mult,
reconectaţi fişa de alimentare şi reporniţi exploatarea.

.

• De fiecare dată când este apăsat butonul, debitul aerului
se modifică după cum urmează.
"

(Silenţios)"

"

(Redus)"

"

(Standard)"

"

(Ridicat)"

Start/Stop

• Setarea prestabilită pentru debitul de aer este debitul
(Ventilator automat)". Când deconectaţi fişa
de "
de alimentare sau scoateţi panoul frontal, setarea
pentru debitul de aer revine la "ventilator automat".
• Înainte de curăţare, aveţi grijă să opriţi exploatarea
şi deconectaţi fişa de alimentare.

Pentru a curăţa polenul
Modul antipolen

Apăsaţi

Modul ventilator automat

.

Pentru o funcţionare silenţioasă în timp ce dormiţi
Modul de funcţionare somn

Apăsaţi

.

Funcţionarea silenţioasă

Pentru a modifica luminozitatea becului afişajului unităţii
.

• Luminozitatea becului afişajului unităţii
se modifică de fiecare dată când
butonul este apăsat.
• Se sting complet doar becul senzorului
de calitate a aerului şi becul senzorul
de miros.

Modul turbo

• Debitul ridicat al fluxului de aer îndepărtează rapid
orice contaminanţi din aer. Această funcţie este
convenabilă la curăţarea încăperii.

• Se aprind becul modului de funcţionare somn şi
unul din becurile debitului de aer "
(Silenţios)"
sau " (Redus)".

Apăsaţi

• Debitul de aer este selectat automat dintre "
(Silenţios)", " (Redus)", " (Standard)", sau "
(Ridicat)")" în conformitate cu nivelul de murdărire a aerului.
• Capacitatea de purificare creşte cu creşterea
debitului de aer.

< Becul senzorului de calitate a aerului/
Becul senzorului de miros >
Luminos

Estompat

DECUPLAT

< Alte becuri de pe afişaj >
Luminos

Estompat

Estompat

• Este debitat un flux uşor de aer. Utilizaţi această
operaţiune în special în timpul somnului.
În timpul funcţionării silenţioase, performanţa
de dezodorizare scade. Dacă încăperea nu este
dezodorizată bine, utilizaţi modul "standard" sau
mai puternic.

Modul antipolen

• Debitul de aer se comută între " (Standard)"
şi " (Redus)" la fiecare 5 minute producând
un curent moderat de aer care captează polenul
înainte ca acesta să cadă pe podea.

Modul de funcţionare somn

• Debitul de aer este selectat automat dintre "
(Silenţios)" sau " (Redus)" în funcţie de nivelul
de curăţenie a aerului.
• Acest mod este convenabil să fie utilizat în timpul dormitului.

Funcţionarea temporizatorului

NOTĂ
• Nu porniţi şi nu opriţi exploatarea prin deconectarea sau reconectarea fişei
de alimentare, exceptând cazul unor defecţiuni.
• Nu mişcaţi unitatea în timpul exploatării.
Acest lucru poate cauza probleme de funcţionare sau defecţiuni.

• Timpul rămas este indicat de becul OPRIRE
TEMPORIZATOR.
• Timpul stabilit poate fi de asemenea modificat când butonul
este apăsat în timp ce temporizatorul execută numărătoarea.

Zăvorul de securitate pentru copii

• În timp ce zăvorul este cuplat, acţionarea unităţii
şi a telecomenzii sunt limitate pentru a preveni
manipularea greşită a acestora de către copiii mici.

14

Tabel de consultare rapidă pentru întreţinere
AVERTIZARE
Înainte de efectuarea întreţinerii, opriţi unitatea şi deconectaţi fişa de alimentare. (Pericol de electrocutare sau accidentare.)

Demontaţi piesele în vederea întreţinerii în ordine numerică.
Pentru detalii privind demontarea şi montarea fiecăre i piese, vezi

►Pagina 17.

.

Plăcile polilor opuşi
Cadru ionizant

Conductor
ionizat

1

Panou frontal

2

Prefiltru

UNIT1
(Ionizator
cu plasmă)

3

4

UNIT2
(Unitatea generatorului de flux)

Figura de mai sus prezintă
UNIT1 după îndepărtarea
plăcilor polilor opuşi.

Dacă se murdăreşte
Ştergeţi

• Ştergeţi murdăria cu o cârpă
umezită uşor cu apă.
• Când este foarte murdar,
ştergeţil cu o cârpă umezită
cu detergent neutru.
• Nu folosiţi perii dure, etc.

O dată la 2 săptămâni
Aspirator
Clătiţi cu apă
• Folosiţi un aspirator pentru a
îndepărta praful de pe prefiltru,
şi spălaţil cu apă.
• Dacă este foarte murdar, spălaţi
prefiltrul cu o perie moale sau
cu un detergent neutru şi
uscaţil bine la umbră.

Dacă se aprinde
becul "UNIT1"

O dată la 3 luni sau dacă
se aprinde becul "UNIT2"

Înmuiaţi, scurgeţi şi uscaţi

Înmuiaţi, scurgeţi şi uscaţi

Ştergeţi

Ştergeţi

• Folosiţi un aspirator pentru a îndepărta praful.
• Înmuiaţi în apă călduţă. (Circa 1 oră)
• Uscaţi temeinic după înmuiere.
Îngrijire şi curăţare ►Pagina 19, 20.

Uscaţi complet prefiltrul înainte de
al utiliza, deoarece becul "UNIT1"
se poate aprinde dacă rămân
picături de apă pe prefiltru.

AVERTIZARE
• Nu utilizaţi benzină, benzen, diluant, praf de curăţat, kerosen,
alcool, etc.
(Pericol de fisurare, electrocutare sau incendiu.)
• Nu spălaţi unitatea principală cu apă.
(Pericol de electrocutare, incendiu sau defectare.)
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NOTĂ
• Când este utilizat un detergent, ştergeţi detergentul
de pe suprafaţă pentru a elimina orice reziduu.
• Nu uscaţi prefiltrul întrun loc aflat în bătaia soarelui.
• Nu folosiţi apă fierbinte cu temperatura de 50°C sau mai mare
pentru curăţarea pieselor.
• Nu uscaţi piesele deasupra focului.
Acest lucru poate cauza decolorarea sau deformarea pieselor,
făcândule inutilizabile.

5

Filtru cutat

6

Unitatea catalizatorului
dezodorizant

7

Priza de aer a senzorului
de miros

Unitatea catalizatorului
dezodorizant

Filtru cutat

Nu clătiţi
cu apă.

Îndreptaţi partea albă
spre partea frontală.

Priza de aer a senzorului
de calitate a aerului

Nu frecaţi suprafaţa frontală.

Dacă se murdăreşte

Dacă becul filtrului
se aprinde sau clipeşte

Dacă se înfundă

Aspirator

Înlocuiţi

Înlocuire ►Pagina 21.

Unitatea principală
sau priza de
aer a senzorului

Aspirator

Nu poate fi clătit în apă

Ştergeţi

• Folosiţi un aspirator pentru a îndepărta
praful.
• Dacă unitatea catalizatorului dezodorizant
se murdăreşte, ştergeţi murdăria cu o cârpă
uşor umezită cu apă. Când este foarte
murdară, ştergeţio cu o cârpă umezită
cu detergent neutru.
• Nu spălaţi cu apă. (Dacă unitatea este
spălată cu apă, se va deforma şi va deveni
inutilizabilă.)

• Dacă unitatea principală sau priza de aer
pentru senzorul de calitate a aerului/de
miros sunt colmatate cu praf, folosiţi un
aspirator pentru a îndepărta praful.
• Pentru unitatea principală, ştergeţi murdăria
cu o cârpă umezită uşor cu apă.

NOTĂ
• Aveţi grijă să nu zgâriaţi suprafaţa panoului frontal şi să nu deterioraţi proeminenţele de pe spatele acestuia după ce a fost demontat.
Proeminenţele din spate au rol de întrerupător de siguranţă care întrerupe alimentarea cu curent când panoul frontal este deschis.
Dacă sunt deteriorate, unitatea nu poate porni.
Spatele panoului
frontal

Fiţi atent să nu deterioraţi
aceste proeminenţe.

AVERTIZARE

Proeminenţe

Orificiu de fund

• Nu atingeţi interiorul orificiului din partea de jos a unităţii.
(Pericol de electrocutare.)
• Consultaţi distribuitorul dacă unitatea este deteriorată
şi nu funcţionează.
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Demontarea şi montarea fiecărei piese
Demontaţi

Montaţi

1 Scoateţi panoul frontal.

1 Montaţi unitatea catalizatorului dezodorizant.

• Împingeţi cele 2 cleme (dreapta şi stânga), trageţi panoul
frontal în sus şi scoateţil.

• Ţinând unitatea catalizatorului dezodorizant de mânere,
potriviţi proeminenţele în canalele (4 locuri) din partea de
jos a unităţii principale şi apăsaţi unitatea catalizatorului
dezodorizant în unitatea principală.

Mânere

Împingeţi

Clemă
(câte 1 în dreapta şi în stânga)

Panou frontal

2 Scoateţi prefiltrul.

• Apucaţi adâncitura şi trageţi prefiltrul. Apoi, scoateţi
urechile (4 locuri) prefiltrului din orificiile (câte 2 în dreapta
şi în stânga) din UNIT1.

Trageţi prefiltrul pentru al scoate.

Notă
Folosiţi un aspirator pentru
a îndepărta praful înainte
de a scoate prefiltrul.

1)
Instalaţi aici.
Unitatea cataliza
torului dezodorizant

2) Apăsaţi unitatea catalizatorului
dezodorizant până auziţi un clic.

2 Montaţi UNIT1.

• Ţinând UNIT1 de mânere, potriviţi proeminenţele în
canalele (2 locuri) din partea de jos a unităţii principale
şi apăsaţi UNIT1 în unitatea principală.

Mânere

Urechi (câte
2 în dreapta şi
în stânga)

1)
Instalaţi aici.

Prefiltru

UNIT1

3 Scoateţi UNIT1.

3 Montaţi prefiltrul.

• Ţinând UNIT1 de mânere, trageţi în sus UNIT1
şi scoateţio.

2) Apăsaţi UNIT1 până
auziţi un clic.

• Potriviţi urechile (4 locuri) prefiltrului în orificiile (câte 2 în
dreapta şi în stânga) din UNIT1.
UNIT1

Urechea superioară stânga (1 loc)
(Urechea superioară stânga are
o formă diferită de celelalte.)

Mânere

Alte urechi
(3 locuri)

2)
Sus

1)
Trageţi
UNIT1

4 Scoateţi unitatea catalizatorului
dezodorizant.

• Ţinând unitatea catalizatorului dezodorizant de mânere,
trageţio în sus şi scoateţio.

Prefiltru

4 Montaţi panoul frontal.

• Fixaţi cârligele de sus (2 locuri) ale panoului frontal în
canalele de sus (2 locuri) ale unităţii principale şi apoi
închideţi panoul frontal.
Cârligele de sus (2 locuri)

Canalele de sus
(2 locuri)

Mânere
1) Fixaţi
cârligele.
Panou frontal
1)
Trageţi

2)
Sus
Unitatea catalizatorului dezodorizant
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[Vedere de sus]

2) Apăsaţi panoul frontal
până auziţi un clic.

Dacă panoul frontal este fixat incorect, se poate activa întrerupătorul
de siguranţă. Exploatarea nu poate începe. ►Pagina 16.

Demontarea şi montarea plăcilor polilor opuşi
PRECAUŢIE
Purtaţi mănuşi de cauciuc pentru a demonta şi monta plăcile polilor opuşi. Pericol de rănire a mâinilor pe plăcile polilor opuşi şi pe
conductorii ionizaţi.

Montaţi

1 Montaţi plăcile polilor opuşi.

UNIT1

1) Potriviţi placa polilor opuşi peste butoanele (2 seturi în
dreapta şi în stânga) de pe cadrul ionizant.
Plăcile polilor opuşi nu prezintă diferenţe între partea
superioară şi inferioară sau între partea dreaptă şi stângă.
Montaţi-le astfel încât săgeata să fie vizibilă.

Plăcile polilor opuşi
Purtaţi
mănuşi de
cauciuc.

Conductor ionizat
Cadru ionizant

Plăcile polilor
opuşi

Panou frontal

Demontaţi

Săgeată

1 Scoateţi panoul frontal şi UNIT1.

►►Pagina 17.

2 Demontaţi plăcile polilor opuşi din
spatele UNIT1.

• Strângând între ele butoanele albe şi verzi (2 seturi
în dreapta şi în stânga), ridicaţi placa polilor opuşi şi
scoateţi-o.
Purtaţi
mănuşi de
cauciuc.
Conductor
ionizat

Plăcile
polilor opuşi

Cadru ionizant

Buton
(alb)

2) Introduceţi fix până face clic.

Strângerea seturilor de
butoane din dreapta şi
din stânga în acelaşi timp
facilitează demontarea
plăcii polilor opuşi.

3) Montaţi cealaltă placă a polilor opuşi.

Fiţi atenţi să nu tăiaţi
conductorii interni
ionizaţi.

Buton
(verde)

Buton
(alb)

Cadru ionizant

2 Montaţi UNIT1 şi panoul frontal.

►►Pagina 17.
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Curăţarea UNIT1 şi UNIT2
Timpul
pentru
curăţare
Metoda de
curăţare

UNIT1

UNIT1:
Dacă se aprinde becul
"UNIT1
UNIT2:
O dată la 3 luni sau dacă se
aprinde becul "UNIT2"
Înmuiaţi, scurgeţi şi uscaţi

(Unitatea generatorului de flux)

1) ) Cadru ionizant

4) Unitatea generatorului de flux

Ştergeţi

Dacă marcajul este o preocupare, curăţaţi UNIT chiar dacă becurile
"UNIT1" şi "UNIT2" nu se aprind.

Pentru detalii privind demontarea şi montarea
fiecărei piese, vezi ►Pagina 17. .
Procedeu

UNIT2

(ionizator cu plasmă)

3) Plăcile polilor
opuşi

UNIT1

1) Cadru ionizant

Demontaţi piesele.

2) Conductor ionizat
(spate)

2) Conductor ionizat

3) Plăcile polilor opuşi

►Pagina 17, 18.

►Pagina 18.

Utilizaţi un aspirator pentru
a îndepărta praful.

Înmuiaţi în apă călduţă. (Circa 1 oră)

Ştergeţi

Îndepărtaţi murdăria cu o bucată
de cârpă, o perie moale, etc.
Purtaţi
mănuşi de
cauciuc.

Purtaţi
mănuşi de
cauciuc.

Pentru detalii, vezi 1)
şi 2) mai jos.

Purtaţi
mănuşi de
cauciuc.

Frecaţi

Clătiţi sub jet de apă şi scurgeţi.
Uscaţi întrun loc bine ventilat,
la umbră. (Circa 1 zi)
Montaţi piesele.

►Pagina 17, 18.

1) Cadru ionizant (Îndepărtaţi murdăria după înmuiere în apă, dar înainte de al usca.)
• Îndepărtaţi murdăria de pe piesele din material plastic cu o cârpă moale.
• Folosiţi un tampon de bumbac, etc., pentru a şterge murdăria din adâncituri şi din locurile unde
degetele nu încap.
• Nu lăsaţi în urmă nici o scamă de la cârpă. Scamele pot cauza defecţiuni.

►Pagina 18.

Purtaţi
mănuşi de
cauciuc.

* Îndepărtaţi murdăria din
adâncituri cu un tampon
de bumbac, etc.
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PRECAUŢIE
 Purtaţi mănuşi de cauciuc când ştergeţi sau frecaţi unităţile.
• Pericol de rănire a mâinilor pe plăcile polilor opuşi şi pe conductorii ionizaţi.
 În partea din spate a plăcilor polilor opuşi există conductori ionizaţi. Aveţi grijă să nu rupeţi aceşti conductori atunci când demontaţi şi montaţi unităţile.
• Dacă unitatea este exploatată cu conductorii ionizaţi rupţi, becul "UNIT1" se aprinde. Cât timp becul este aprins, capacitatea de colectare a prafului este redusă.
• Dacă vreun conductor ionizat este tăiat accidental, el trebuie înlocuit cu unul nou. Consultaţi distribuitorul.
(Nu înlocuiţi conductorul ionizat singur.)

ATENŢIE
• Exploatarea poate decurge în condiţii de siguranţă şi fără ca unitatea generatorului de flux să fie instalată pe unitatea principală,
dar acest lucru reduce performanţa de dezodorizare. Utilizaţi unitatea principală după ce unitatea generatorului de flux a fost instalată.

UNIT2

Note

4) Unitatea generatorului de flux
Deschideţi panoul frontal şi trageţi afară unitatea
generatorului de flux.

• Nu scoateţi şuruburile de pe cadrul ionizant sau UNIT2.
Acest lucru poate cauza deteriorări.

• Curăţaţi UNIT1 şi UNIT2 în locuri unde se poate folosi apa, precum în încăperi de duş
sau chiuvete de bucătărie.
• Pentru murdăria persistentă, înmuiaţi UNIT1 şi UNIT2 în apă călduţă sau în apă în care
a fost dizolvat un detergent lichid neutru (de ex. detergent de vase, etc.).
• Utilizaţi cantitatea de detergent lichid indicată în instrucţiunile detergentului.
• Nu folosiţi prafuri de curăţare, detergenţi alcalini sau acizi, şi nu frecaţi cu perii dure, etc.
Acest lucru poate cauza deformare şi deteriorări.
• Dacă acele din interiorul UNIT2 se deformează, capacitatea de dezodorizare scade.

Ştergeţi

Purtaţi
mănuşi de
cau ciuc.

Pentru detalii,
vezi 4) mai jos.

• Dacă pe UNIT1 sau pe UNIT2 rămâne detergent, becurile "UNIT1" şi "UNIT2" nu se sting
după curăţare, prin urmare spălaţi bine detergentul.
• Nu lăsaţi în urmă nici o scamă de la cârpă. Scamele pot cauza defecţiuni.
• Piesele din material plastic se pot deforma sau decolora dacă sunt lăsate în bătaia soarelui.
• Dacă pe UNIT1 sau pe UNIT2 rămâne apă, chiar în cantităţi mici, becurile "UNIT1"
şi "UNIT2" nu se sting după curăţare, prin urmare uscaţile temeinic la umbră.
Montaţi la loc unitatea generatorului de flux.

2) Conductor ionizat (8 locuri)
• Îndepărtaţi murdăria de pe conductorii ionizaţi şi din jurul
pieselor din material plastic cu o cârpă moale.
Purtaţi
mănuşi de
cauciuc.

Curăţaţi conductorii
ionizaţi fără a le disloca
din canalul în V.

4) Unitatea generatorului de flux
• Ştergeţi acele cu un tampon de bumbac sau o cârpă moale
dacă sunt murdare.
• Îndepărtaţi murdăria de pe piesele de material plastic (
)
din zonele interne cu un tampon de bumbac sau cu o cârpă
moale.
• Nu scoateţi şuruburile.
Purtaţi
mănuşi de
cauciuc.

Ştergeţi uşor acele
de la bază spre vârf.
Tampon de bumbac

* Ştergeţi uşor conductorii ionizaţi.
Tragerea lor forţată le poate cauza ruperea.

Nu atingeţi acele.
: Piese din material plastic
* Dacă acele sunt deformate, capacitatea de dezodorizare
se diminuează.
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Înlocuirea filtrului cutat
5 Apăsaţi butonul de resetare a filtrului de pe partea

Când becul filtrului
de pe afişaj se aprinde
sau clipeşte

Timpul
pentru
curăţare

superioară a panoului frontal timp de 5 secunde.

Nu este necesară înlocuirea filtrului cutat până
nu se aprinde sau nu clipeşte becul filtrului.

Metoda de
curăţare

Înlocuiţi
Butonul de resetare
a filtrului

Filtru cutat

Panou frontal

UNIT1

Unitatea catalizatorului
dezodorizant

1 Scoateţi panoul frontal şi UNIT1.

►Pagina 17.

2 Înlocuiţi filtrul cutat cu un filtru nou.
1) Îndepărtaţi filtrul cutat uzat.
• Eliberaţi filtrul cutat din proeminenţele (câte
5 în dreapta şi în stânga) unităţii catalizatorului
dezodorizant (partea frontală).

2) Scoateţi un nou filtru cutat din recipientul
filtrelor şi apoi montaţil pe unitatea
catalizatorului dezodorizant.
• Potriviţi orificiile (câte 5 în dreapta şi în stânga) filtrului
cutat pe urechile din dreapta şi din stânga ale unităţii
catalizatorului dezodorizant.
• Introduceţi filtrul cutat sub urechile (4 locuri) de sus
şi de jos ale unităţii catalizatorului dezodorizant.
Proeminenţă (câte 5 în
dreapta şi în stânga)

Filtru cutat

Îndreptaţi partea albă
spre partea frontală.

NOTĂ
• Comandaţi filtrul cutat pentru schimb de la distribuitor.
• Înlocuiţi filtrul cutat când becul filtrului se aprinde sau clipeşte,
chiar dacă filtrul pare curat. Cantitatea de murdărie vizibilă nu
reprezintă capacitatea filtrului.
• Intervalul de înlocuire pentru filtrul cutat variază în funcţie de
modul în care este utilizată unitatea şi de locul în care se află.
Becul filtrului se aprinde după circa 2 ani dacă unitatea este
utilizată în fiecare zi întro casă unde se fumează 10 ţigări pe zi.
(Intervalul de înlocuire se scurtează când unitatea este utilizată
întrun loc unde aerul este deosebit de murdar.)
• După ce aţi înlocuit filtrul cutat înainte de a se aprinde becul
filtrului din cauza murdăriei vizibile sau a producerii de miros,
apăsaţi butonul de resetare a filtrului timp de 5 secunde.

Opţiuni
ATENŢIE
• Pentru înlocuirea filtrelor cutate luaţi legătura cu atelierul de reparaţii.
Piesă
Filtru cutat 5 buc.

Model
KAC017A4E

• Dacă unitatea este utilizată cu piese murdare
• Aerul nu este curăţat.
• Mirosurile nu sunt îndepărtate.
• Se pot genera mirosuri nedorite.
• Debarasaţivă de filtrele cutate ca deşeuri necombustibile.

Cerinţe privind dezafectarea
Urechile de sus
şi de jos (4 locuri)
Unitatea catalizatorului
dezodorizant

3 Montaţi UNIT1 şi panoul frontal.
4 Conectaţi fişa de alimentare.
(Becul filtrului se stinge cu un bip scurt.)
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• Chiar dacă filtru cutat este înlocuit, becul filtrului nu se
stinge decât dacă apăsaţi butonul de resetare a filtrului
timp de 5 secunde.

►Pagina 17.

Produsul şi bateriile furnizate cu controlerul sunt marcate
cu acest simbol. Acest simbol înseamnă că produsele
electrice şi electronice şi bateriile nu vor fi amestecate
cu deşeurile menajere nesortate.
Pentru baterii, sub simbol poate fi imprimat un simbol
chimic. Acest simbol chimic înseamnă că bateria conţine
un metal greu peste o anumită concentraţie. Simbolurile
chimice posibile sunt:
 Pb: plumb (>0,004%)
 Hg: mercur (>0,0005%)
Dezafectarea acestui produs trebuie efectuată conform legislaţiei
locale şi naţionale relevante.
Unităţile şi bateriile epuizate trebuie tratate întro instalaţie
specializată de tratament pentru reutilizare, reciclare şi recuperare.
Prin asigurarea dezafectării corecte, veţi contribui la prevenirea
consecinţelor negative pentru mediul înconjurător şi sănătatea oamenilor.
Pentru informaţii suplimentare luaţi legătura cu instalatorul sau cu autorităţile locale.

Setarea sensibilităţii senzorului de calitate
a aerului (senzor de praf)
Sensibilitatea senzorului de calitate a aerului poate fi modificată.
Buton PORNIT/OPRIT/de schimbare a modului

Becul debitului de aer

1 Apăsaţi
2 Cu

de pe unitate timp de 10 secunde.

apăsat, îndreptaţi telecomanda spre unitate şi apăsaţi
.

• Se aude sunetul de recepţie, unul din becurile debitului de aer " (Redus)", " (Standard)" sau
"
(Ridicat)" clipeşte timp de 5 secunde, şi apoi se aprinde becul corespunzător sensibilităţii setate.

3 Schimbaţi sensibilitatea cu ajutorul

de pe unitate.

Butonul OPRIRE TEMPORIZATOR
• De fiecare dată când este apăsat butonul, se aprinde un bec al debitului de aer şi sensibilitatea se schimbă ca mai jos.
• Setarea sensibilităţi este indicată de becurile debitului de aer.
Dacă becurile debitului de aer nu se modifică, deconectaţi fişa de alimentare, aşteptaţi cel puţin 3 secunde, reconectaţi fişa de
alimentare şi încercaţi să reluaţi exploatarea din nou de la început.

Becul debitului
de aer

Sensibilitate

Pentru a mări sensibilitatea:
Selectaţi becul debitului de aer "
(Redus)".

"Redus"

Ridicat

Senzorul reacţionează mai prompt la praf.

Pentru a reduce sensibilitatea:
Selectaţi becul debitului de aer "
(Ridicat)".

"Standard"

Normal

Reglaj prestabilit

"Ridicat"

Redus

Senzorul reacţionează mai slab la praf.

4 Când v-aţi hotărât cu privire la setare, îndreptaţi telecomanda spre unitate şi apăsaţi

.

• Se aude sunetul de recepţie iar becul corespunzător sensibilităţii setate clipeşte.

5 Scoateţi fişa de alimentare în timp ce becul de setare clipeşte, aşteptaţi 3 secunde sau mai
mult, şi a poi introduceţi fişa de alimentare din nou.

NOTĂ
• Sensibilitatea senzorului de calitate a aerului poate fi setată indiferent dacă unitatea funcţionează sau este oprită.
• Dacă pasul 5 nu este efectuat, unitatea nu revine la modul normal de funcţionare.

Dacă pasul 5 este efectuat în timpul setării, setarea nu poate fi finalizată corespunzător.
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Întrebări frecvente
Înainte de consultarea distribuitorului, verificaţi următoarele puncte.

Întrebare : Poate fi spălată cu apă unitatea catalizatorului dezodorizant?
Trebuie înlocuită unitatea?

Răspuns : Nu, unitatea catalizatorului dezodorizant nu poate fi spălată cu apă. (Dacă unitatea este spălată cu apă, se va deforma
şi va deveni inutilizabilă.)
Dacă aţi spălat din greşeală unitatea catalizatorului dezodorizant, consultaţi distribuitorul.
Scoateţi unitatea de pe corpul principal, şi îndepărtaţi praful cu un aspirator. Nu e nevoie să înlocuiţi unitatea
catalizatorului dezodorizant cu una nouă.
Dacă mirosul constituie o problemă, umeziţi uşor suprafaţa unităţii catalizatorului dezodorizant cu un atomizor,
apoi uscaţio întrun loc umbrit şi bine ventilat (circa 1 zi).

Întrebare : Sensibilitatea senzorului de calitate a aerului
pare redusă.

Răspuns : Aceasta, deoarece timpul de reacţie al senzorului de

calitate a aerului diferă în funcţie de dimensiunea încăperii.
Dacă unitatea este instalată întro poziţie mai joasă în
încăpere, reacţia la fumul de ţigară sau alte articole pot
fi necorespunzătoare.
Schimbaţi locul de instalare a unităţii sau potriviţi
sensibilitatea senzorului de calitate a aerului.
►Pagina 22.

Unitatea catalizatorului
dezodorizant

Întrebare : Ce trebuie făcut în cazul în care conductorii
Conductor ionizat

ionizaţi sunt tăiaţi?

Răspuns : În cazul în care conductorii ionizaţi sunt tăiaţi,

trebuie înlocuiţi.
Consultaţi distribuitorul. Nu înlocuiţi singur conductorii
ionizaţi.

Panou frontal

 "Dacă aceste becuri se aprind
sau clipesc"
Becul senzorului de calitate a aerului
rămâne roşu sau galben.
Acest lucru se datorează prafului acumulat în
senzorul de calitate a aerului.
Utilizaţi un aspirator pentru a îndepărta praful
din priza de aer a senzorului de calitate a aerului.
►Pagina 16.

Becul UNIT se aprinde.
UNIT1: Ionizatorul cu plasmă este murdar.
UNIT2: Unitatea generatorului de flux este murdară.
Înmuiaţi şi spălaţi. ►Pagina 19, 20.
Colectarea prafului electric şi funcţiile de dezodorizare se deteriorează
sensibil din cauza opririi alimentării cu energie electrică a conductorilor
ionizaţi iar generatorul de flux cu descărcare se opreşte pentru siguranţă.
Utilizaţi UNIT după curăţarea interiorului şi când becurile "UNIT1"
"UNIT2" se sting. (Nu sunt probleme de siguranţă, chiar dacă
becurile sunt aprinse.)

Becurile debitului de aer clipesc simultan.
Deconectaţi fişa de alimentare şi îndepărtaţi obstacolul. Reconectaţi
fişa de alimentare şi porniţi alimentarea. ►Pagina 25.
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Becul filtrului se aprinde sau clipeşte.
Înlocuiţi filtrul cutat cu unul nou şi apăsaţi butonul
de resetare a filtrului timp de 5 secunde. ►Pagina 21.

Depanarea
Înainte de consultarea distribuitorului sau de a solicita remediere, verificaţi următoarele puncte.
Dacă totuşi problemele nu pot fi rezolvate, consultaţi distribuitorul.
Unitatea nu funcţionează.
Sistemul nu funcţionează nici
chiar după apăsarea butonului
PORNIT/OPRIT.

●●Este fixat corect panoul frontal?

►►Pagina 10.

●●Sunt rupte proeminenţele din spatele panoului frontal?
ÎÎControlaţi proeminenţele. ►►Pagina 16.
Consultaţi distribuitorul dacă proeminenţele sunt rupte.
●●Este bateria telecomenzii epuizată?

►►Pagina 12.

Nu se obţin rezultatele dorite.
●●Este amplasată unitatea într-un loc de unde aerul nu ajunge
în întreaga încăpere sau obstrucţionează ceva fluxul de aer?
ÎÎAlegeţi un loc fără obstacole de unde aerul poate ajunge în
întreaga încăpere.

Aerul nu este curăţat.

Deşi există miros, becul verde
rămâne aprins.

●●Este murdar prefiltrul, filtrul cutat sau UNIT1?
ÎÎCurăţaţi. ►►Pagina 15-21.
Dacă mirosul unităţii catalizatorului dezodorizant constituie
o problemă, umeziţi uşor suprafaţa unităţii catalizatorului dezodori
zant cu un atomizor, apoi uscaţi-o într-un loc umbrit şi bine ventilat.
●●Se generează o mare cantitate de miros la începerea exploatării
unităţii?
ÎÎNivelul iniţial de miros în minutul 1 este utilizat ca standard pentru
sensibilitatea senzorului de miros. Exploataţi unitatea cu un debit
de aer mărit. ►►Pagina 8.
Modificaţi sensibilitatea standard a senzorului de miros utilizând
următorul procedeu.
Când aerul este curat (când nu există nici un miros), deconectaţi
fişa de alimentare şi aşteptaţi 3 sau mai multe secunde. Conectaţi
fişa de alimentare din nou, şi puneţi în funcţiune.
●●Este generat temporar o cantitate mare de miros?
(respectiv, mulţi oameni fumează, frig carne la grătar, etc.)
ÎÎExploataţi unitatea şi mirosul trebuie să dispară treptat.

Orificiul de evacuare a aerului
emană un miros.

●●Aţi mutat unitatea dintr-o altă încăpere?
ÎÎÎncăperea originală poate avea un miros.
Exploataţi unitatea un timp.
●●Se generează constant mirosuri în încăpere? (respectiv, vopsea,
mobilă nouă, tapet, sprayuri, cosmeticale, chimicale, etc.)
ÎÎUn miros care este generat în mod constant nu poate fi eliminat
complet, utilizaţi sistemul de ventilaţie din încăpere sau exploataţi
unitatea într-o încăpere bine ventilată pentru o perioadă de timp.
●●Puteţi simţi un miros odată cu generarea unor particule de ozon.
Cantitatea este neglijabilă, şi nu vă afectează sănătatea.
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Depanarea
Înainte de consultarea distribuitorului sau de a solicita remediere, verificaţi următoarele puncte.
Dacă totuşi problemele nu pot fi rezolvate, consultaţi distribuitorul.
Se aude un sunet.
În timpul exploatării se aud
pârâituri sau bâzâit.

În timpul funcţionării se aude
un şuierat.

●●Sunt instalate corect UNIT1 şi UNIT2?
ÎÎIntroduceţi UNIT1 până face clic.
Introduceţi UNIT2 complet până la capăt.
●●A aderat praf la UNIT1 şi UNIT2?

►►Pagina 17-20.

►►Pagina 19, 20.

●●UNIT2 emite un şuierat cauzat de descărcarea generatorului de flux
în timpul funcţionării.
În funcţie de condiţiile de utilizare, şuieratul se diminuează sau
calitatea sunetului se poate schimba, dar acest lucru nu indică
vreo problemă cu funcţionarea.
Dacă sunetul persistă, schimbaţi locul de instalare a unităţii.

Becul se aprinde sau clipeşte.
Becurile debitului de aer
clipesc simultan.
Unitatea nu suflă aer.

Becul "UNIT1" sau "UNIT2"
nu se stinge sau se aprinde
din nou, chiar şi după
curăţarea UNIT1 sau UNIT2.

Becul filtrului nu se stinge,
deşi filtrul cutat a fost înlocuit.

●●Este obturat orificiul de evacuare a aerului?
ÎÎDeconectaţi fişa de alimentare şi îndepărtaţi obstacolul.
Reconectaţi fişa de alimentare şi porniţi alimentarea.
Dacă starea actuală nu se schimbă sau nu puteţi elimina
obstacolul, consultaţi distribuitorul.
●●Sunt setate corect UNIT1 şi UNIT2?
ÎÎIntroduceţi UNIT1 până face clic.
Introduceţi UNIT2 complet până la capăt.

►►Pagina 17-20.

●●Există picături de apă, detergent, sau particule de fibre rămase
în UNIT1 şi UNIT2 după curăţare?
ÎÎDupă curăţare, spălaţi bine UNIT1 şi UNIT2, astfel încât să nu
rămână detergent sau particule de fibre, şi uscaţi-le complet.
●●Sunt tăiaţi conductorii ionizaţi?
ÎÎVerificaţi conductorii ionizaţi. Consultaţi distribuitorul pentru
înlocuirea cu altele noi.
●●Aţi apăsat butonul de resetare a filtrului timp de 5 secunde?
ÎÎChiar dacă filtru cutat este înlocuit, becul filtrului nu se stinge
decât dacă apăsaţi butonul de resetare a filtrului timp de
5 secunde. ►►Pagina 21.

Altele
Există un semn de arsură
pe partea metalică a UNIT2.

Imaginea TV este
distorsionată.

●●Acesta este un semn lăsat de descărcarea generatorului de flux
şi nu este anormal.
●●Este un televizor sau un aparat de radio instalat la mai puţin
de 2 m de unitate sau este utilizată o antenă de cameră aproape
de unitate?
●●Este cordonul de alimentare sau antena TV sau radio aproape
de unitate?
ÎÎÎndepărtaţi cât mai mult posibil unitatea de televizoare, aparate
de radio şi antene.
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MEMO
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Codul de bare bidimensional
este un cod pentru fabricaţie.
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