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RO: CUPRINS

Declaratie de conformitate
Ptoducator 
Intax Trading SRL - Str. Ion Creanga 14B, 075100, Otopeni, Ilfov, Romania 

Acest produs respecta următoarele directive europene:
(2014/30/EU/ (EMC)
Standarde: 
EN55014-1:2017
EN55014-2:2015 
EN61000-4-2:2009, EN61000-4-3:2006+A2:2010 
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Introducere
Vă mulțumim că ați cumpărat produsul nostru, Turbionaire Abitat Silk, vă rugăm să citiți acest manual 
înainte de utilizare. Purificatorul poate elimina particulele microscopice, de exemplu microbi, particule 
PM2.5, păr de animale și gaze nocive, cum ar fi formaldehidă, benzen, smog, reducând mirosurile și 
îmbunătățind calitatea aerului în mod eficient.

Caracteristici

1. Filtrul principal poate filtra particule ce se află in suspensie in aer, cum ar fi părul, polenul și praful.
2. Filtrul de înaltă eficiență (HEPA) poate filtra particulele fine, de exemplu: microorganisme, virusuri și 
particule PM2.5 cu o valoare mai mică de 0,3 µm (micromentri).
3. Filtrul din carbon activ, de înaltă eficiență, poate absorbi eficient formaldehida, benzenul și alte 
substanțe toxice sau gaze nocive.
4. Ventilator de calitate înaltă, mai puternic, dar silențios. Generator incorporat de ioni negativi, poate 
produce continuu ioni negativi.
6. Comutarea cu ajutorul unui singur buton între mai multe moduri de lucru, simplu. Cu ajutorul LED-
ului în culori diferite, în funcție de modul setat, ești informat dintr-o privire de calitatea aerului.
7. Cablul USB este pretabil pentru multe surse de alimentare, conectându-vă la surse DC 5V. La 
pornirea autovehicului, purificatorul va porni automat (dacă nu a fost oprit la ultima utilizare) filtrând 
eficient aerul din interiorul autovehiculului.
8. Proiectat special pentru a se potrivi perfect în suporturile de pahare/ sticle ale autovehiculului dvs.
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Avertizări

1. Nu folosiți lichide, cum ar fi apă sau solvenți inflamabili, pentru a curăța produsul, vă rugăm să utilizați 
o cârpă moale pentru a curăța purificatorul, numai atunci când produsul nu este în funcțiune.
2. Nu acoperiți/ nu obturați perforațiile de pe carcasa purificatorului, pentru a permite intrarea aerului 
atâta timp cât purificatorul este în funcțiune.
3. Vă rugăm să închideți geamul mașinii când produsul funcționează pentru a eficientiza procesul de 
purificare, vă rugăm să comutați la cea mai mică treaptă de viteză a ventilatorului autovehiculului când 
porniți aparatul de aer condiționat.
4. Interziceți utilizarea acestui produs ca fiind o jucărie pentru copii.
5. Pentru siguranța dvs, vă rugăm să NU deschideți capacul superior al produsului când acesta se află în
funcțiune.
6. Vă rugăm să instalați purificatorul, ferm în suportul de pahare/sticle al autovehiculului, este interzisă 
așezarea acestuia pe bordul mașinii pentru a evita accidentele cauzate de mișcari ale autovehiculului.
Pentru siguranța dvs., NU instalați purificatorul în timp ce conduceți.
7. Nu folosiți alte adaptoare de curent, folosiți cablul original și accesoriile care însoțesc pachetul. Nu 
ne asumăm nicio responsabilitate pentru daune sau accidente cauzate de instalări sau utilizări 
improprii ale purificatorului.
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Instructiuni

ON/OFF
Selectare

LED 
indicator 
calitate a 
aerului

Evacuare aer purificat 

Admisie aer poluat 
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Instalare
Vă rugăm să așezați/ instalați purificatorul în suportul pentru pahare/sticle al mașinii, Nu-l așezați 
pe bordul autovehiculului. .Conectați purificatorul la sursa de alimentare a mașinii cu ajutorul 
cablului USB din pachet.
1. Introduceți capătul cu pin al cablului USB în orificiul de alimentare al purificatorului
2. Conectați celalalt capăt, prevăzut cu mufă USB, la un adaptor tip brichetă sau la un port USB dacă
autovehiculul are prevăzut un astfel de port.

Cum se folosește
Conectați produsul cu ajutorul cablului USB din pachet la o sursa de alimentare din autovehicul.  (ex: 
bricheta cu usb sau USB direct daca autovehiculul este dotat cu o astfel de sursă).
1. Mod inteligent: conectați-vă la sursa de alimentare, produsul se va activa automat și în modul
inteligent, viteza vântului se va regla automat în funcție de calitatea aerului, lumina albastră
înseamnă că aerul este bun, lumina galbenă înseamnă că aerul este slab, lumina roșie înseamnă că
aerul este rău.
2. Mod manual: conectați-vă la sursa de alimentare, reglați manual viteza vântului. lumina albastră
înseamnă purificare primară, lumina galbenă înseamnă purificare rapidă, lumina roșie înseamnă
purificare eficientă. Apăsați-l și mențineți apăsat aproximativ 2 secunde, opriți produsul.Porniți
autovehiculul sau puneti contactul autovehicului, iar purificatorul de aer Turbionaire Abitat Silk va
porni și funcționa cu aceleași setari avute la ultima oprire sau nu va porni automat dacă acesta a fost
oprit la ultima utilizare.
3. După ce v-ați conectat la sursa de energie, atingeți putonul superior POWER pentru 3 secunde
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1.După ce reglați manual, dispozitivul se va schimba în modul manual din modul 
inteligent.
2. Când porniți produsul, vă rugăm să așteptați aproximativ 3 minute și nu ajustați 
manual viteza ventilatorului, produsul va trece automat în modul inteligent.

Înlocuirea filtrului

Durata medie de viață a acestui filtru este de 3 până la 6 luni fiind condiționat 
de intensitatea utilizării. Pentru a  menține o purificare eficientă, vă sfătuim că 
este mai bine să înlocuiți filtrul la fiecare 4 luni de utilizare. Asigurați-vă că 
înlocuiți filtrul vechi cu un filtru original care se potrivește cu acest purificator.

1. Opriți purificatorul atingand butonul POWER pentru 3 secunde, apoi rotiți 
scurt carcasa de jos a purificatorului în sensul acelor de ceasornic, se va 
desfileta.

>>

pentru a porni purificatorul. Se va auzi un BEEP scurt urmat de ultima pozitie setata la ultima utilizare.
Pentru a comuta între modurile de purificare atingeti butonul POWER repetat, astfel: 
Prima atingere: Lumină Albastră -> Purificare normal (Aer nepoluat)
A doua atingere: Lumină Galebenă -> Purificare rapidă (Aer putin poluat)
A treia atingere: Lumină Roșie -> Purificare eficientă, urmată de reciclare (Aer poluat) Atingeți butonul 
POWER aproximativ 3 secunde, iar purificatorul se va opri.

Notă: 
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2. Trageți de carcasă în jos si
apoi scoateți filtrul vechi. 
Montati un filtru nou, original.

3. Atasati carcasa purificatorului la loc 
rotind scurt in sensul invers al acelor 
de ceasornic, până se va infileta la 
maxim.

Filtru compatibil:

Turbionaire 
T - Comfort 

(Cod: A10TC)
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Purificatorul nu pornește

Probleme comune și probleme de siguranță    

FENOMEN POSIBIL MOTIV METODĂ DEPANARE

Restart

Verificați daca este conectat corect 
la sursa de alimentare cu energie 5V

Reconecteaza-l la sursa din nou

Adresati-va vanzatorului.

Nu ati apasat ON/OFF

Nu este conectat la sursa de 
energie electrica corecta

Nu este conectat corect la sursa

Altele

Produsul a fost instalat în mașină, dar tot mai simțiți unele mirosuri?

Unele dintre mirosurile din mașină sunt atribuite mai multor factori, însă purificatorulâ va 
contninua procesul de purificare a aerului reducând semnificativ.poluanți atmosferici.  Cu toate 
acestea, deoarece anmite gaze nocive pot fi prezente in cantități mari în atmosferă recomandăm 
utilizarea modului de purificare rapidă, la viteză mare, pentru a reduce procesul de purificare a 
aerului în autovehicul.
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Specificatii

Sursa：DC5V
Putere：≤      3W
Suprafata aplicata: ≤ 3m³ 
Flux de aer：25 m³/h (15 CFM) 
Nivel de zgomot：≤      52dB 
Dimensiuni：68(dia)×188(H) mm


