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INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA

Va multumim pentru achizitionarea acestui produs TEESA. Va rugam sa cititi cu atentie 
instructiunile de utilizare inainte de utilizarea produsului sis a le pastrati pentru consultari 
ulterioare. DIstribuitorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru posibilele daune cauzate 
de utilizarea necorespunzatoare a produsului. 

Pentru a reduce riscul aparitiei accidentelor, va rugam sa respectati urmatoarele indicatii 
privind siguranta in utilizarea produsului:
1. Cititi cu atentie instructiunile de utilizare chiar daca sunteti familiarizat cu produsul. 

Pastrati manualul pentru consultari ulterioare.
2. Inainte de conectarea produsului la retea, verificati ca valoarea tensiunii retelei sa fie 

corespunzatoare cu cea necesara produsului.
3. Asezati dispozitivul pe o suprafață uscată, plata și stabilă.
4. Nu loviti sau scuturati niciodata ventilatorul pentru a preveni deteriorarea acestuia.
5. Curatati dispozitivul respectand instructiunile din sectiunea “ Curatare si intretinere”. 
6. INTOTDEAUNA deconectati dispozitivul de la reteaua de alimentare:

•	 daca nu functioneaza corespunzator,
•	 daca se aud zgomote suspecte pe durata utilizarii,
•	 inainte de dezasamblare,
•	 inainte de curatare,
•	 cand nu este utilizat.

7. Cand deconectati cablul de alimentare de la retea, trageti de stecher, nu de cablu.
8. Acest aparat nu poate fi folosit de copii cu vârsta de peste 8 ani sau de către persoane cu 

capacități fizice și mentale reduse sau cu lipsă de experiență sau cunoștințe, dacă nu sunt 
supravegheați sau nu li se acordă instruire cu privire la folosirea aparatului în siguranță și 
dacă nu înțeleg pericolele pe care le implică utilizarea aparatului. Copiii nu trebuie să se 
joace cu aparatul. Mentenanța uzuală și curățarea aparatului nu se va face de către copii 
fără supraveghere.

9. Cablu de alimentare defect sau deteriorat poate fi înlocuit numai de un centru de service 
autorizat.deteriorarea acestora.

10. Păstraţi-l aparatul, cablul de alimentare departe de surse de caldura, lumina directă a 
soarelui, umiditate şi margini ascuţite.

11. Nu puneti cablul de alimentare sau aparatul in apa sau alt lichid. Nu utilizati aparatul cu 
mainile ude.

12. Nu folosiți aparatul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat.
13. Utilizati doar componente originale.
14. Aparatul este proiectat doar pentru uz casnic; nu-l utilizati în scopuri comerciale sau 

industriale. Dispozitiv destinat exclusiv utilizării în interior.
15. Nu utilizati aparatul daca cablul de alimentare este deteriorat, dacă ștecherul prezinta 

defecțiuni sau în cazul în care aparatul a fost deteriorat.
16. În cazul în care aparatul indică o funcționare defectuoasă sau anomalii la prima pornire, 

contactati imediat un centru de service autorizat. Nu dezasamblați aparatul.
17. Nu amplasati niciodata ventilatorul langa surse de gaz, foc sau lichide inflamabile.
18. Nu introduceți degetele sau alte obiecte în orificiile de intrare și ieșire a aerului.
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19. Nu blocați sau acoperiți orificiile de intrare sau ieșire.
20. Nu puneți nimic în partea de sus a dispozitivului.
21. Nu puneți dispozitivul pe suprafețe moi, cum ar fi pe pat sau canapea, deoarece acest 

lucru ar putea provoca răsturnarea dispozitivului.
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DESCRIEREA PRODUSULUI

Dispozitiv 

1. Panou de control 
2. Ieșire aer
3. Intrare aer
4. Bază
5. Piulița

Panou de control 

1. Buton mod
2. Buton alimentare
3. Buton temporizator
4. Indicator ON/OFF
5. Indicator înlocuire filtru
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SISTEM DE FILTRARE ÎN 3 ETAPE

FUNCTIONARE

Aerul este purificat cu un filtru 3-in-1, care conține pre-filtru, filtru HEPA și filtru de carbon. 
Fiecare strat este responsabil de eliminarea diferitelor tipuri de poluanți.

Pre-filtru: Captează particulele mari, cum ar fi praful și părul.
HEPA 11: Elimină 99.5 % din particulele 0,3 μm cum ar fi praf, fum, polen și alți alergeni.
Filtru de carbon: Elimină gazele nocive și elimină mirosurile.

1. Înainte de prima utilizare, scoateți filtrul și îndepărtați punga de plastic de protecție, apoi 
puneți filtrul la loc (consultați secțiunea ”Înlocuire filtru”).

2. Puneți dispozitivul pe o suprafață plană și stabilă. Asigurați-vă că este suficient spațiu în 
jurul dispozitivului pentru a permite cirulația liberă a aerului (cel puțin un metru față de 
pereți sau mobilier) și că orificiile de intrare și ieșire a aerului nu sunt blocate.

3. Conectați dispozitivul la sursa de alimentare.

4. Apăsați butonul de alimetare  pentru a porni dispozitivul (indicatorul ON/OFF 
luminează).
Notă: Apăsați și țineți apăsat butonul de alimentare timp de 5 secunde pentru a reseta 
indicatorul de înlocuire a filtrului.

5. Continuați să apăsați butonul temporizator  pentru a modifica intervalele 
temporizatorului. Există trei intervale disponibile: 2 ore, 4 ore și 8 ore. Indicatorul LED 
afișează intervalul selectat. După ce a trecut timpul setat, dispozitivul se va opri automat. 
Dacă funcția temporizator nu este activată, dispozitivul va contina să funcționeze până 
la oprirea manuală.

6. Continuați să apăsați butonul mod  pentru a modifica modul de funcționare. Există 
patru moduri disponibile: noapte, încet, mediu și turbo. Indicatorul LED afișează modul 
selectat.
Note:
•	 Modul de funcționare implicit este mediu.
•	 Modul turbo este activ când toți cei trei indicatori sunt porniți.
•	 În modul noapte, toți indicatori de pe panoul de control sunt opriți.

7. Opriți dispozitivul apăsând buton de alimentare și deconectați-l de la sursa de alimentare 
(indicatorul ON/OFF se stinge).
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CURATARE SI MENTENANTA

•	 Înainte de curățare, deconectați aparatul de la rețeaua de alimentar.
•	 Curățați carcasa dispozitivului în mod regulat cu un material textil moale, ușor umezit.
•	 Filtrul 3-in-1 NU este lavabil. Nu îl clătiți sub apă și nu îl introduceți în apă. Asigurați-vă că 

filtrul este uscat când îl introduceți în dispozitiv.
•	 Filtrul trebuie curățat o dată pe lună cu un aspirator.

ÎNLOCUIRE FILTRU

Când indicatorul de înlocuire al filtrului luminează roșu, trebuie să înlocuiți filtrul. Filtrele 
trebuie înlocuite cel puțin o dată la 6 luni. Poate fi necesară curățarea și înlocuirea mai 
frecventă în funcție de condițiile de mediu.

1. Întoarceți dispozitivul cu capul în jos.
2. Scoateți șurubul din bază.
3. Scoateți baza.
4. Scoateți filtrul vechi și introduceți unul nou.
5. Atașați baza și strângeți șurubul.
6. Setați dispozitivul în poziția corectă.
7. Apăsați și țineți apăsat butonul de alimentare timp de 5 secunde pentru a restarta 

sistemul. Indicatorul de înlocuire al filrului se va stinge.
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Romania
Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat 
impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile 
efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san ata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, 
vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclati in mod responsabil pentru a promova 
refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat 
acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest 
produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice 
condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.

SPECIFICATII

Sistem de filtrare în 3 etape
4 moduri de funcționare a ventilatorului
Mod sleep
Panou de control tactil
Indicator înlocuire filtru
Funcționare silențioasă
Picioare anti-aderente

DATE TEHNICE

Suprafață max. cameră: 15 m2

Capacitate de purificare: 136 m3/h
Filtru 3-in-1; pre-filtru, filtru de carbon, filtru HEPA 11
Moduri de funcționare: sleep, mediu, tare, turbo
Nivel zgomot: 29 dB/ 37 dB/ 47 dB/ 55 dB
Temporizator: 2 h/ 4 h/ 8 h
Putere: 38 W
Alimentare: 220 – 240 V; 50/60 Hz
Lungime cablu de alimentare: 1,8 m
Greutate: 3,1 kg
Dimensiuni: 233x233x342 mm


