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Ghid rapid de utilizare 
 

 

Acționați butonul „Anioni” pentru a activa și dezactiva funcția de generare de ioni negativi și apoi 
butonul „Viteză de ventilare” pentru a ajusta viteza de ventilare a aerului. 
 

 

 

 
Mențineți timp de trei secunde apăsat butonul „Modul de veghe” pentru a activa și dezactiva 
funcția de blocare de siguranță pentru copii. Cu această funcție activă, nu trebuie să vă mai 
îngrijorați de o posibilă acționare improprie a aparatului dacă aveți acasă un copil mai 
neastâmpărat. 

 

 

 
Folosiți funcția Auto. Purificatorul de aer va regla automat viteza motorului în funcție de calitatea 
efectivă a aerului chiar și când sunteți distras de alte activități. Apăsați butonul „Viteză de 
ventilare” pentru a seta purificatorul pe viteză automată. 

 

 

 

 
Apăsați butonul „Modul de veghe” și aparatul va funcționa silențios. După zece secunde, cu 
excepția luminii de veghe de pe panoul de comenzi care este pe jumătate aprinsă, toate 
celelalte lumini se vor stinge pentru ca intensitatea luminii să nu vă perturbe somnul. Apăsați 
butonul „Modul de veghe” încă o dată pentru a anula această funcție. 

Aer încărcat? 

Lipsiți o vreme de acasă? 

Utilizare la birou sau într-un spațiu public? 

Utilizare în timpul somnului? 

Anioni Anioni
(3s pentru schimbarea filtrului) 

Viteza de ventilare
(3s pentru schimbarea filtrului) 

Modul de veghe
(Apăsați 3s Pentru blocare copii)

Viteza de ventilare
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. 

 

 
Metodă de programare a închiderii: Cu aparatul în modul „activ”, apăsați butonul „Programare” pentru ca 
aparatul să se oprească automat după una/ două/ patru/ opt ore de funcționare. 

 

 

 
Purificatorul de aer poate testa concentrația de particule în suspensie PM2.5 din aer, indicând diferite 
culori în funcție de concentrația de PM2.5 detectată. 
 

Index 
Nr. Index 
(ug /m3) 

Calitatea aerului Culoarea indicatorului 
tubului digital 

<75 Excelentă Verde 

76 – 150 Bună Albastru PM2.5 

>151 Nesatisfăcătoare Roșu 

 
Dragi utilizatori, 
Bine v-am găsit! Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru. Pentru o mai bună citire a 
instrucțiunilor din acest manual și o utilizare corectă a produsului, precum și pentru prevenirea 
oricăror accidente sau avarii, vă rugăm să citiți cu atenție și să respectați indicațiile din acest 
manual însoțite de simbolurile explicate mai jos. 
 

 

Tot ceea ce apare marcat cu acest 
simbol este strict interzis. În caz contrar, 
aparatul poate fi avariat, iar siguranța 
personală poate fi periclitată. 

 
 

Tot ceea ce apare marcat cu acest 
simbol trebuie realizat întocmai cum se 
indică în avertisment pentru siguranța 
produsului și a utilizatorului. 

 

Măsuri de siguranță a produsului 

Programarea închiderii 

Calitatea efectivă a aerului 

 
Modul de veghe

(Apăsați 3s Pentru blocare copii)

Programare
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Nu pulverizați vopsea pe bază de ulei, insecticide, alcool etilic, agenți chimici pe suprafața aparatului 
pentru a evita riscul de crăpare, electrocutare sau declanșare a unui incendiu. 

 
În cazul acumulării de ingrediente farmaceutice în aparat, acestea se vor elimina prin evacuarea de aer 
la punerea aparatului în funcțiune, lucru ce dăunează sănătății. Prin urmare, aerisiți bine încăperea 
după fiecare dezinsecție. 

 Nu folosiți purificatorul de aer într-un mediu încărcat cu gaze inflamabile și corozive. 

 
Nu atingeți admisia și evacuarea de aer când aparatul este în funcțiune. Nu băgați mâna sau orice alte 
obiecte în admisia și evacuarea de aer pentru a evita să vă accidentați sau să deteriorați aparatul. 

 
Nu vă așezați pe aparat și nici nu puneți alte obiecte pe acesta pentru a nu vă accidenta sau deteriora 
aparatul. 

 
Nu folosiți aparatul în băi sau în alte încăperi cu umiditate ridicată. Pericol de incendiu, electrocutare, 
avariere, etc.! 

 
Nu demontați, nu reconstituiți și nu reparați dumneavoastră aparatul pentru a evita orice risc de 
incendiu, de electrocutare sau deteriorare. 

 

 
Dacă ștecherul și cablul de alimentare sunt deteriorate, nu le mai folosiți întrucât acestea prezintă un 
risc ridicat de electrocutare sau aprindere. Nu atingeți cablul de alimentare cu mâinile ude! 

 
Opriți aparatul din funcționare și deconectați-l de la sursa de curent când doriți să îl mutați sau să 
efectuați operațiuni de întreținere a acestuia. 

 Scoateți ștecherul din priză dacă aparatul urmează să nu fie folosit o vreme. 

 
Dacă aparatul produce un miros ciudat, opriți-l și deconectați-l de la sursa de curent. Pentru a evita 
orice risc de incendiu, contactați departamentul de service post-vânzări pentru a inspecta problema. 

 
În evacuarea de aer se pot acumula ușor reziduuri. Verificați înainte de utilizare și aveți grijă la copii să 
nu bage niciun fel de obiecte în aceasta. 

 Așezați purificatorul de aer la o distanță de cel puțin 50 cm față de perete sau orice alte obstacole. 

 
Dacă firul de alimentare este deteriorat, pentru a evita orice fel de pericol, solicitați înlocuirea acestuia 
de către un specialist calificat, contactând producătorul sau departamentul service al acestuia. 

 

 

Informații despre produs 
 

Purificarea aerului Purificatorul de aer poate filtra eficient ceața, cenușa, scuamele, părul, praful, 
polenul, fumul și alți aerosoli și poate îndepărta mirosul de formaldehidă, 
benzină, xilen, compoziți organici volatili (VOC), fum, precum și alte mirosuri. 
Aparatul ucide eficient bacteriile și virușii din aer cu ajutorul unui sistem 
complex de filtrare și purificare, purificând rapid aerul din încăpere și creând 
un mediu curat acasă sau la birou. 

 

 Eficiență sporită. Filtrul HEPA cu carbon activ este specializat în eliminarea poluanților multipli, 
precum: ceață, abur, praf de cărbuni, fum și polen, etc. și poate ucide rapid și eficient bacteriile, 
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virușii, mucegaiul, acarienii, etc. din aer grație stratului antibacterian din argint coloidal ionic. 
Cantitatea mare de carbon activat din filtru poate îndepărta eficient formaldehida, dimetilamină și alte 
gaze și mirosuri nocive. 

� Anionii benefici pot elibera un milion de anioni, pot spori cantitatea de vitamine din aer și îmbunătăți 
calitatea aerului din încăpere, permițându-vă să respirați acasă aer curat ca în mijlocul naturii. 

 

Caracteristicile produsului 
 

� Modul auto poate ajusta automat viteza motorului în funcție de calitatea aerului din încăpere și 
poate asigura organismului uman aer de calitate optimă. 

� Calitatea aerului va fi indicată pe display în diferite culori. 
� Concentrația de milioane de anioni produce aer curat și natural și are efect benefic asupra 

sănătății organismului uman. 
� Produsul descompune și elimină eficient poluanții de tip VOC (compoziți organici volatili) 

(formaldehidă, benzină, toluen, mirosuri și alte gaze organice volatile) 
� Designul ultrasilențios garantează un somn liniștit. 
 

Componentele produsului 

 

Evacuare aer

Carcasă superioară

Senzor calitate aer

Măner

Display

Admisie aer

Talpă picior

Bază

Filtru HEPA cu carbon activ de mare eficientă

Carcasă inferioară

Cablu de alimentare
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Mod de utilizare 
 

Descrierea funcțiilor panoului de comenzi 
 

 

 

Auto

Anioni
(3s pentru schimbarea filtrului) 

Viteza de ventilare
 

Modul de veghe
(Apăsați 3s Pentru blocare copii)

ProgramareON/OFF
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Descrierea funcțiilor 
 

 ON/OFF  

 Acces la modul stand-by (de așteptare) după pornire. Apăsați acest buton pentru a porni 
aparatul. Apăsați același buton din nou pentru a opri și a intra în modul stand-by. 

 Modul de veghe 

 

� Apăsați acest buton după ce ați pornit aparatul și acesta va intra în modul de veghe, cu 
lumina corespunzătoare aprinsă pe display la o intensitate redusă. 

� Țineți apăsat timp de trei secunde acest buton pentru a activa funcția de blocare de 
siguranță pentru copii. Puteți anula această funcție apăsând din nou acest buton timp de 
trei secunde. 

 Anioni  

 

� Apăsați acest buton după pornirea aparatului pentru a activa funcția de generare de 
anioni. Aparatul va începe să genereze ioni negativi cu o concentrație ridicată. Funcția 
de generare de anioni se va anula apăsând din nou același buton. 

� Când aparatul ajunge la un număr total de 2.600 ore de funcționare, indicatorul luminos 
se aprinde, indicând necesitatea înlocuirii filtrului. După schimbarea filtrului, mențineți 
butonul apăsat timp de trei secunde până când lumina se stinge pentru a reseta funcția 
de cronometrare a filtrului. 

 Programare  

 
� Apăsați acest buton după pornire pentru a programa închiderea aparatului. Apăsând 

repetitiv acest buton, puteți parcurge și selecta una dintre opțiunile de programare de 1-
2-4-8 ore. În acest timp, indicatorul luminos va fi aprins pe display. 

 Viteza de ventilare  

 

� Apăsați acest buton după pornirea aparatului pentru a selecta viteza de ventilare a 
aerului. Puteți alege între modul automat, viteză mică, viteză medie și viteză mare, iar 
indicatorul luminos corespunzător opțiunii selectate se va aprinde pe display. 

 
 

Viteza de ventilare

Auto Auto Auto
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 Display digital 

 

 Afișează valoarea de particule în suspensie PM2.5 din aer. 
 Indicator luminos de blocare de siguranță pentru copii . 
 
Când aparatul este în funcțiune, apăsați prelung butonul corespunzător modului de veghe 
timp de trei secunde pentru a activa funcția de blocare de siguranță pentru copii. Indicatorul 
luminos corespunzător acestei funcții se va aprinde. Apăsați din nou timp de trei secunde 
butonul pentru a anula funcția, iar indicatorul luminos corespunzător se va stinge. Niciunul 
dintre celelalte butoane nu va putea fi acționat după activarea funcției de blocare de siguranță 
pentru a elimina riscul de operare necorespunzătoare a aparatului de către copii. 

 Indicatorul luminos de calitate a aerului  

 

Purificatorul de aer poate testa calitatea aerului, indicând diferite culori în funcție de calitatea 
aerului: 

1. Când calitatea aerului este excelentă, cercul luminos va fi verde. 
2. Când calitatea aerului este bună, cercul luminos va fi albastru. 
3. Când calitatea aerului este nesatisfăcătoare, cercul luminos va fi roșu. 
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Metode de întreținere și curățare 
 

 Nu așezați aparatul pe suprafețe moi sau neuniforme pentru a evita riscul de scurgere 
electrică ce poate fi cauzat de vibrații sau zgomot în timpul funcționării. 
Nu așezați niciun fel de obiecte subțiri sau dure pe aparat pentru a nu-l deteriora.  

 

 

 
 Scoateți cablul de alimentare din priză când aparatul este oprit sau urmează să nu fie folosit 

o vreme și puneți aparatul într-un loc inaccesibil copiilor. 
 Pentru o bună purificare a aerului, partea din față și din spate a aparatului trebuie să nu fie 

obstrucționate, permițând o bună circulație a aerului. 
 

 

 

 
 Când efectuați lucrările de întreținere și verificare a aparatului sau când doriți să îl mutați, 

opriți-l și deconectați-l de la curent. În caz contrar, există riscul de electrocutare și 
accidentare. 

 

 
Alimentarea electrică a aparatului va fi întreruptă la realizarea următorilor pași de 
întreținere. 

 

Realizați în mod regulat operațiunile de întreținere a purificatorului de aer pentru a extinde perioada de 
viață utilă a acestuia. Asigurați-vă că ați întrerupt alimentarea electrică a aparatului și scoateți ștecherul 
din priză înainte de realizarea lucrărilor de întreținere. Dacă filtrul trebuie schimbat după utilizarea 
purificatorului, indicatorul luminos de schimbare a filtrului de pe panoul de comenzi va clipi, avertizând 
utilizatorul că filtrul trebuie înlocuit. 
 

 Curățarea exteriorului 
 Când curățați exteriorul purificatorului de aer, întrerupeți alimentarea electrică și ștergeți cu o 

cârpă moale, curată și uscată. Nu folosiți alcool, benzină, benzen și alți solvenți chimici 
pentru a curăța aparatul. 

 

alcohol

gasoline
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 Îndepărtarea pungii din polietilenă 
 La prima utilizare a purificatorului de aer, deschideți baza acestuia pentru a scoate filtrul și 

aveți grijă să îndepărtați filtrul din punga de polietilenă. În caz contrar, produsul nu va putea 
purifica aerul în mod normal. 

 Nu lăsați punga din PE la îndemână copiilor pentru a evita orice posibil accident. 

 
 Curățarea sau înlocuirea filtrului 

 1) Întoarceți aparatul invers ca în figura A. 
2) Deschideți baza respectând direcția indicată de săgeată ca în figura B. 
3) Scoateți filtrul trăgând în direcția indicată de săgeată ca în figura C. 
4) Instalați filtrul corect ținând cont de simbolul de culoare marcat. 
5) Avertisment special: nu spălați filtrul! 

 
 

FiguraA FiguraB FiguraC
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Remedierea problemelor 
 

Condiție Cauză posibilă Soluție 
Ștecherul sau cablul de alimentare 
sunt deteriorate. 

Contactați unitatea de asistență 
service pentru clienți sau distribuitorul. 

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

Aparatul nu poate 
porni. 

Baza nu este instalată. Reinstalați baza. 
Punga din plastic a filtrului nu a fost 
scoasă.  

Scoateți punga din plastic de pe filtru 
și reinstalați filtrul corect. 

Sunetul este slab 
și ventilarea 
redusă în timpul 
funcționării 
aparatului. 

Evacuarea de aer este 
obstrucționată. Opriți aparatul și îndepărtați obstrucția. 

În apropierea admisiei de aer se 
eliberează în mod continuu o 
cantitate mare de mirosuri neplăcute. 

Îndepărtați sursa de miros neplăcut și 
lăsați un timp purificatorul de aer să 
funcționeze. 

Miros neplăcut în 
preajma evacuării 
de aer. Este vremea ca filtrul să fie înlocuit. Înlocuiți filtrul. 
 

 
AVERTISMENT 

Persoanele fără o calificare corespunzătoare nu trebuie să demonteze aparatul. Pericol de 
electrocutare! Dacă doriți să schimbați filtrul, scoateți mai întâi aparatul din priză. În cazul unei 
avarii, încercați soluțiile prezentate în acest manual. Dacă problema persistă, contactați unitatea de 
asistență service pentru clienți sau distribuitorul. 
 

 

 
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! 

 



 

 14 

 

Precauții privind cablul de alimentare 
 

Precauții privind cablul de alim
entare 

 

 Respectați valorile de tensiune indicate. (În caz contrar, există riscul de 
incendiu și electrocutare.) 

 Nu folosiți neglijent cablul de alimentare; nu îl îndoiți, nu trageți de el, nu îl 
răsuciți și nu îl înfășurați. Cablul de alimentare nu trebuie să se afle în 
apropierea unor obiecte fierbinți. (Dacă este deteriorat, există riscul de a 
se produce un incendiu și de electrocutare.) 

 Nu presați și nu așezați obiecte grele pe cablul de alimentare. 
(Suprasolicitarea poate duce la incendiu și electrocutare.) 

 Nu folosiți aparatul dacă ștecherul sau cablul de alimentare sunt avariate 
sau rupte. (Risc de incendiu, de electrocutare sau de scurt circuit!) 

 Nu băgați ștecherul în priză și nu trageți cablul de alimentare cu mâinile 
ude. (Risc de electrocutare!) 

 Nu schimbați cablul de alimentare dacă nu sunteți abilitat în acest sens. 
La nevoie, contactați unitatea de asistență pentru clienți sau distribuitorul. 

 Ștergeți cu regularitate praful de pe ștecher și priză. (Din cauza unui strat 
gros de praf și a unei umidități ridicate, izolația poate deveni ineficientă, 
ceea ce comportă risc de incendiu și electrocutare.) 

 

 

Informaţii tehnice – EXPERT 66 WIFI 
 
 Purificator de aer 
 Putere 65 W 
 Filtrare în 3 trepte:  

 Pre-filtru 
 Filtru HEPA 
 Filtru de cărbune activ  

 Ionizator Aer(eliberează ioni 
negativi)  

 Carcasă din Plastic ABS + Metal 
 Recomandat pentru încăperi de 

max. 66 m² 
 Flux de aer filtrat(CADR): 500 m³/h 
 Panou de comandă: Tactil(Touch 

Control) 
 Ventilator în 4 trepte de viteză 
 Senzor prezenṭă praf/fum 
 Indicator înlocuire filtru 

 Control ionizator 
 Funcṭie WI-FI 
 Mod de veghe 
 Temporizator 0-8 ore 
 Indicator vizibil de calitate a 

aerului(color) 
 Afiṣaj pe ecran a calităṭii 

aerului(valoare PM 2,5 - particule < 
2,5 microni) 

 Blocare acces copii  
 Lungime cablu alimentare: 1,6 m 
 Nivel maxim zgomot: 68 dB  
 Voltaj/Frecvenṭă: 220-240 V/50 Hz 
 Greutate netă: 7,8 kg  
 Greutatea brută: 11,2 kg  
 Dim. nete: 328x328x696 mm.  
 Dim. ambalaj: 398*390*785 mm. 
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