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Dragă utilizatorule, 

Iți  mulțumim că ați ales produsele noastre. Citiți cu atenție manualul de instrucțiuni pentru o 
utilizare sigură și eficientă a acestui produs.  Problema poluării aerului din interior este 
serioasă, iar aceasta provine, în principal, din poluarea naturală a aerului, polen, acarieni, praf, 
gaze nocive (formaldehidă, fumul de tigara, mirosul de transpiratie, alte substanțe și 
mirosuri. Din cauza existenței acestor surse de poluare, oamenii au adesea reacții adverse, 
cum ar fi amețeli, somnolență, tuse și greață. Calitatea aerului este importantă pentru 
sănătatea ta.  Sperăm că, folosind purificatorul de aer Turbionaire E20, familia dvs. va avea un 
mediu de viață mai sănătos și mai confortabil. 

Măsuri de siguranță 
Pentru a preveni deteriorarea dispozitivului si pentru a evita alte pagube materiale, vă rugăm 
să respectați următoarele recomandari: 

• Nu folosiți niciodată lichide pentru curățarea purificatoarelor de aer, cum ar fi apa, 
detergenții sau solvenții inflamabili. 

• Când curățați purificatorul de aer, deconectați purificatorul de la sursa de alimentare. 
Ștergeți doar cu o cârpă moale.

• Purificatorul de aer Turbionaire E20 foloseste componente de precizie.  Vă rugăm să-l 
utilizați astfel încât să preveniți căderea sau deteriorarea acestuia! 

• Nu acoperiți cu  niciun material purificatorul de aer Turbionaire E20 in timpul functionarii, 
permiteti aerului sa circule. 

• Nu aruncați niciodată purificatorul cu deșeurile menajere, numai filtrele sunt considerate 
gunoi menajer) fiind un aparat electronic acesta se poate recicla. În vederea protejării 
mediului înconjurător, aparatul nu trebuie eliminat la gunoiul menajer la finalul duratei 
de viaţă. Duceți purificatorul la un centru oficial de colectare a gunoiului din apropierea 
locuinței dvs. 

• Aparatul este destinat doar utilizării în casă în scopurile descrise de aceste instrucțiuni. 
Utilizarea și modificările neautorizate aduse aparatului pot prezenta pericol pentru viața 
și sănătatea personelor.

• Aparatul poate fi utilizat de către copii începând de la vârsta de 8 ani precum și de 
persoane cu capacități fizice sau psihice reduse sau de către persoane fără experiență 
doar dacă acestea sunt supravegheate și instruite de alte persoane responsabile pentru 
siguranța lor. Este interzis copiilor să se joace cu aparatu. Curățarea aparatului cât și 
întrețirea acestuia nu se vor face de către copiii nesupravegheați. 

• Conectați cablul la numai sursă de curent alternativ. Respectați informațiile referitoare la 
tensiune conform datelor menționate pe aparat.

• Nu utilizați cabluri prelungitoare deteriorate. Nu rulați cablul de alimentare peste muchii 
ascuțite și asigurați-vă că acesta nu s-a încurcat. Nu scoateți ștecherul din priză cu 
mâinile ude sau trăgând direct de cablul de alimentare. 

• Aparatul nu are protecție împotriva stropilor.
• Nu depozitați și nu folosiți aparatul în aer liber.
• Depozitați aparatul într-un loc uscat și departe de accesul copiilor (ambalați aparatul).
• În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către 

producător, agentul de service sau de către o persoană calificată pentru a evita riscurile.
• Înainte de desfășurarea oricărei operațiuni de întreținere, curățare cât și după fiecare 

utilizare, opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare cu curent electric. 



Ghid utilizare dispozitiv 
Descriere dispozitiv (conform descrierii de mai jos): 

Corp principal

Capac acces filtru

Filtru
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* Filtre compatibile:

• T Clean (cod: E20TC) - Prefiltru + HEPA H11
• T Micron (cod: E20TM) - Prefiltru + HEPA H13
• T Performance (cod: E20TP) - Prefiltru + HEPA H13 + Filtru de carbon activ

Pasul 1 Pasul 2 Pasul 3

Pasul 4Pasul 5Pasul 6

* prevazut cu doi bureti pentru difuzia de arome 
(picurati ulei esential fara alcool)



Descrierea funcțiilor 

1. Pregatire inainte de utilizare
Cand purificatorul este conectat la sursa de alimentare, va emite un semnal sonor 
si toate ledurile se vor aprinde. Dupa 3 secunde purificatorul va intra in modul 
pregatire de utilizar, iar indicatorul            se va face rosu.

2. Pornire si comutare functii
Apasati butonul     ,  toate butoanele se aprind in culoarea alba, modul de 
functionare se schimba de fiecare data cand este apasat butonul. 

3. Viteza ventilator
Apasati acest buton      pentru a selecta viteza ventilatorului in conformitate cu 
urmatoarea secventa: "sleep" ( silentios) - "medium"(mediu) - "high"(inalta) "AUTO" *     
(automat: unitatea regleaza automat viteza ventilatorului in functie de calitatea aerului)

* in functie de model

* in functie de model

Panou de control

Nr. Buton Descrierea functiior

1 Buton ON/OFF Pornire si Oprire dispozitiv

2 Viteza ventilator
Reglati viteza ventilatorului "sleep"(minim) - 
"medium"(mediu) -  "high"(inalta) - "AUTO" * 

3 Filter replacement 
Mentineti apasat 5 secunde pentru a reseta filtrul.

4. Inlocuirea filtrului (atentionare pentru inlocuire)
Cand filtrul a acumulat 2000 de ore de functionare, butonul    va lumina intermitent. 
Dupa ce ati inlocuit filtrul mentineti acest buton  apasat pentru 5 sec . Veti auzi un 
semnal sonor ,ledul va lumina intermitent,inlocuirea a fost efectuata.
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INLOCUIREA FILTRULUI

Precautii inainte de utilizare

1. Inainte de a folosi produsul scoateti capacul de jos si indepartati folia 
protectoare de pe filtru.

2. Nu utilizati acest produs intr-un mediu umed, cum ar fi baia, deoarece va 
deteriora filtrul si alte functii ale aparatului

3. Daca produsul este folosit intr-un mediu in care se fumeaza mult, filtrul va fi 
acoperit de gudron sau funingine din cauza tigarilor. Va rugam sa curatati 
filtrul cu ajutorul unui aspirator pentru a prelungi durata de functionare .

Instructiuni pentru inlocuirea filtrului

Atunci cand filtrul a acumulat 2000 de ore de functionare un led va lumina 
intermitent pentru a va aminti de inlocuirea acestuia. Pentru a proteja aparatul, in 
timpul transportului ,filtrul este pozitionat in partea de jos, operatiune de montaj 
care nu se va repeta dupa prima instalare.

1. Tineti capacul din partea inferioara a aparatului si rotiti in sensul acelor de ceas in 
directia de deschidere a capacului de jos, scoateti filtrul si indepartati folia 
protectoare a filtrului.

2. Dupa ce ati indepartat folia protectoare a filtrului introduceti filtrul inapoi in aparat si
aliniati triunghiul de pe capacul inferior cu triunghiul de pe aparat in sensul invers al
acelor de ceas si rotiti in directia sagetii indicata,
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Precautii generale

Note 

1. Asigurați-vă că aparatul este poziționat corect pentru a asigura o stabilitate optimă în 
timpul funcționării sale și că ați așezat cablul de alimentare într-un loc ferit de trafic, de 
unde ar putea fi tras accidental

2. Nu utilizați acest aparat în imediata apropiere a unei căzi de baie, duș sau 
piscină (respectați o distanță minimă de 3 m). 

3.Nu asezati vase cu apa in apropierea produsului,evitand astfel scurt circuitul,

4. Nu așezați aparatul în apropierea unei surse de căldură. Nu supuneți cablul de 
alimentare la surse directe de căldură (cum ar fi o plită încălzită, flacără deschisă, fier de 
călcat încins sau instalații de încălzire). Protejați cablurile de alimentare împotriva 
uleiului.

5. Este destinat exclusiv utilizarii interioare,feriti de lumina directa a soarelui.

Precautii in timpul utilizarii

Avertizare 

1. Nu blocati aspirarea si evacuarea aerului dispozitivului, pentru a evita 
supraincalzirea in interiorul aparatului

2. Nu plasati langa surse de caldura, dispozitivul se poate deteriora

3. Nu demontati aparatul, decat pentru inlocuirea filtrului.

4. In cazul neutilizarii pe o perioada mai lunga de timp, scoateti din priza 
dispozitivul

5. Nu mutați dispozitivului in timpul functionarii.

6. Deconectati cablul de alimentare cand curatati produsul, inlocuiti sau stergeti 
filtrul, nu utilizați cabluri prelungitoare deteriorate.

7. După ce dispozitivul s-a oprit, asteptati 3 minute pana ce panoul frontal poate fi 
deschis, pentru a preveni deteriorarea ventilatorului.

8. Înainte de desfășurarea oricărei operațiuni de întreținere, curățare cât și după
fiecare utilizare, opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare cu curent 
electric 

9. Depozitati dispozitivul într-un loc uscat si departe de accesul copiilor 
(ambalati dispozitivul.
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Intrebari frecvente - FAQ 

Apăs butonul de pornire, dar purificatorul nu porneste.

• Este conectat la priza de alimentare?

• Verificati daca este o pana de curent sau daca este sarita siguranta de la panoul 
electric al casei

• Capacul frontal este instalat correct ?

• Vă rugăm să contactați centrul de asistență service pentru clienți pentru alte 
anomalii sau defecțiuni.

Purificatorul este zgomotos.

• Suprafata pe care este asezat prezinta denivelari 
• Podea neuniforma
• Filtrul este blocat sau este nevoie sa il inlocuiti
• Admisia  aerului este blocata
• Vă rugăm să contactați centrul de asistență service pentru clienți pentru alte 

anomalii sau defecțiuni.

Efectuati aceste verificari periodic.

Probleme
intampinate

Miros de ars, incalzire anormala a capacului Va rugam intrerupeti 

alimentarea, si 

contactati vanzatorul.
Zgomot ridicat in timpul functionarii 

Alte anomalii sau defecțiuni.
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Parametri Tehnici

Sursa: AC 220V ~240V 

Putere nominala: 30W  

Suprafata optima: 8-15 m²  

Nivel de zgomot: 50dB(A) 

Greutate: 2.7KG 

Dimensiuni: 210x210x321mm 

INFORMAŢII PRIVIND ELIMINAREA ADECVATĂ A APARATULUI ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA 
EUROPEANĂ 2012/19/EC. 
Acest aparat nu poate fi eliminat împreună cu deșeurile menajere la sfârșitul ciclului său de 
viață. Vă atragem atenția asupra rolului crucial jucat de consumator în reutilizarea, reciclarea și alte 
forme de valorificare a acestor deșeuri. Aparatul trebuie să fie elimint de către un centru de eliminare 
a deșeurilor sau sortat prin returnarea acesteia, retailerului (nu se percepe taxa pentru acest 
serviciu), atunci când achiziționați un nou aparat echivalent. Eliminare selectivă a echipamentelor 
electrice și electronice împiedică efectele negative asupra mediului 
înconjurător și asupra sănătății umane și permite, de asemenea, materialelor din care 
sunt făcute să fie recuperate și reciclate, cu economii semnificative în ceea ce 
privește energia și resursele. Cerința de eliminare selectivă este indicată de coșul 
de gunoi barat aplicat pe aparat 
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