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Vă rugăm să citiți mai întâi acest manual de utilizare!
Stimate client,
Vă mulțumim că ați ales acest aparat Beko. Sperăm că veți obține cele mai bune rezultate de la aparatul dvs., care a fost fabricat cu tehnologie de înaltă calitate și de ultimă
generație. Din acest motiv, vă rugăm să citiți cu atenție întregul manual de utilizare și
toate celelalte documente însoțitoare înainte de a utiliza aparatul și să îl păstrați ca
referință pentru o ulterioară utilizare. Dacă predați aparatul altcuiva, dați și manualul
de utilizare. Urmați instrucțiunile acordând atenție tuturor informațiilor și avertismentelor din manualul de utilizare.
Reţineţi că acest manual de utilizare se poate aplica şi altor modele. Diferențele dintre
modele sunt descrise în mod explicit în manual.

Semnificațiile simbolurilor
Următoarele simboluri sunt utilizate în diferite secțiuni ale acestui manual de utilizare:
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Informații importante și sugestii utile despre
utilizare.
AVERTISMENT:
Avertismente împotriva
situațiilor periculoase privind securitatea vieții
și a bunurilor.

Acest aparat a fost fabricat în instalații moderne ecologice, fără a dăuna naturii.
În conformitate cu regulamentul WEEE.

Nu conține PCB.
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Instrucţiuni privind siguranţa şi mediul

C
C

NOTĂ: Înainte de a citi aceste
instrucțiuni, vă rugăm să consultați
ilustrațiile corespunzătoare. (fig.1/
Pagina7)

•

NOTĂ: Cu o îngrijire și utilizare
corespunzătoare, acest purificator de aer vă va oferi aer curat și
proaspăt timp de mulți ani.

•

1.1 Siguranța generală
•

•

•

•
•

•

•

Verificați dacă tensiunea indicată
pe aparat corespunde tensiunii
rețelei locale înainte de a conecta
aparatul.
Pentru a evita pericolul de incendiu, nu puneți niciodată cablul sub
covoare sau în apropierea oricărei
surse de căldură.
Aruncaţi cu atenţie orice ambalaj
de plastic care a fost utilizat pentru ambalare.
Nu utilizați purificatorul de aer
afară.
Nu așezați aparatul în apropierea
unei surse de căldură sau în lumina directă a soarelui.
Deconectați întotdeauna purificatorul de aer înainte de a scoate
grătarul, de a schimba filtrele, de
a curăța purificatorul de aer sau
ori de câte ori nu este utilizat.
A nu se utiliza în sau în jurul apei
sau a altor lichide. Nu încercați să
spălați unitatea sub jet de apă.
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•
•
•

•

•

•

Utilizați aparatul numai pentru
uz casnic, așa cum este descris în
acest manual.
Asigurați-vă că toate deschiderile
de aer nu sunt restricționate sau
acoperite în niciun fel.
Nu puneți nimic pe partea de sus
a unității.
Nu introduceți niciodată niciun
obiect în deschideri.
Nu utilizați purificatorul de aer
dacă lipsește vreo piesă sau este
deteriorată în vreun fel.
Nu încercați să reparați sau sa reglați funcțiile mecanice ale acestui aparat. În cazul în care unitatea
se deteriorează, sunați la numărul
de service de pe spatele acestui
manual.
În cazul în care cablul de alimentare electrică este deteriorat,
acesta trebuie înlocuit de producător, reprezentantul său de
service sau persoane cu calificări
similare pentru a evita orice pericol.
Purificatorul de aer nu conține
piese care pot fi reparate de utilizator și, în cazul în care produsul
suferă deteriorări sau defecțiuni,
sunați la numărul de service de pe
spatele acestui manual.
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1 Instrucţiuni privind siguranţa şi mediul
•

•

•

În cazul în care purificatorul de
aer nu mai funcționează, verificați
mai întâi dacă întrerupătorul siguranței/circuitului de la placa de
distribuție funcționează, înainte
de a contacta locul de achiziție.
Acest echipament nu este destinat utilizării de către persoane
(inclusiv copii) cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse
sau care nu deţin experienţa şi cunoştinţele necesare dacă aceste
persoane nu au fost monitorizate
sau instruite referitor la utilizarea
echipamentului de către o persoană responsabilă pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi
pentru a asigura faptul că aceştia nu se joacă cu echipamentul.
Acest echipament poate fi utilizat
de copii cu vârsta de peste 8 ani
și persoane cu capacitate fizică,
senzorială sau mentală redusă
sau care nu au experiență și nu
sunt familiarizate cu echipamentul dacă acestea sunt supravegheate sau li se oferă instrucțiuni
privind utilizarea echipamentului
într-o manieră sigură și înțeleg
pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu echipamentul. Curăţarea şi operaţiunile de
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•

•

•

întreţinere realizate de utilizator
nu vor fi realizate de copii nesupravegheaţi.
Acest echipament este făcut pentru a fi folosit pentru aplicaţii domestice sau similare, precum:
– Chicinete pentru angajaţi în magazine, birouri sau alte medii de
lucru;
– Ferme;
– De către clienţi în hoteluri, moteluri şi alte tipuri de medii rezidenţiale;
– Medii de timp pensiune.
Păstraţi aceste instrucţiuni
ATENŢIE: Pentru a preveni riscul de electrocutare, scoateți
ștecherul din priză înainte de a
activa aparatul. Pentru a preveni
riscul de incendiu, inspectați și
curățați echipamentul în mod regulat, după cum se menționează
în acest manual.
În cazul în care cablul de alimentare electrică este deteriorat,
acesta trebuie înlocuit de producător, reprezentantul său de
service sau persoane cu calificări
similare pentru a evita orice pericol.
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1 Instrucţiuni privind siguranţa şi mediul
1,2 Conformitatea cu
Directiva DEEE și eliminarea deșeurilor:

Acest produs este în conformitate
cu Directiva UE privind DEEE
(2012/19 / EU). Produsul este prevăzut cu un simbol de clasificare
pentru deșeuri de echipamente
electrice și electronice (WEEE).
Acest simbol indică faptul
că acest produs
nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere
la sfârșitul duratei sale
de funcționare. Dispozitivul utilizat
trebuie returnat la punctul oficial
de colectare pentru reciclarea dispozitivelor electrice și electronice.
Pentru a găsi aceste sisteme de colectare, vă rugăm să contactați autoritățile locale sau comerciantul cu
amănuntul unde a fost pus în vânzare produsul. Fiecare gospodărie
joacă un rol important
în recuperarea și reciclarea aparatelor vechi. Eliminarea adecvată a
aparatului utilizat ajută la prevenirea potențialelor consecințe negative pentru mediu și sănătatea
umană.
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1.3 Conformitatea cu
Directiva RoHS

Acest produs este în conformitate cu Directiva UE privind RoHS
(2011/65/UE). Nu conține
materiale nocive şi interzise specificate în Directivă.

1.4 Informații privind
ambalajul

Materialele de ambalare a
produsului sunt fabricate
din materiale reciclabile în
conformitate cu Reglementările
naţionale privind mediul. Nu eliminaţi materialele de ambalare împreună cu deşeurile menajere sau
alte deşeuri. Predați-le la punctele
de colectare a ambalajelor desemnate de autoritățile locale..
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1 Instrucţiuni privind siguranţa şi mediul
1.5 Curățare și Întreținere
1. Opriți purificatorul de aer și deconectați-l înainte de curățare.
2. Exteriorul purificatorului de aer
poate fi curățat cu o cârpă moale și
curată umezită.
3. Grătarul de evacuare a aerului și
de admisie a aerului poate fi curățat
de praf cu o perie mică, moale.
4. Dacă doriți să curățați interiorul
purificatorului de aer, vă rugăm să
folosiți doar o cârpă uscată și moale
pentru a-l șterge.
5. Spălați prefiltrul urmând operația
descrisă în secțiunea „ASPIRAȚI
SAU SPĂLAȚI PREFILTRUL”.
6. Nu spălați filtrul HEPA.

A
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AVERTISMENT: Nu lăsați
umezeala să intre în contact
cu corpul purificatorului de
aer.

Purificator de aer/ Manual de instrucțiuni

1 Instrucţiuni privind siguranţa şi mediul
1.6 Aspirați sau spălați
prefiltrul

Aspirați ocazional exteriorul prefiltrului textil pentru a îndepărta praful.
Deconectați întotdeauna unitatea
înainte de a scoate prefiltrul textil.
1. Rotiți cu grijă corpul în sens antiorar și scoateți-l din grilajul de admisie a aerului.
2. Scoateți prefiltrul din filtrul HEPA.

3. Spălați prefiltrul în mașina de
spălat.
4. După ce prefiltrul este curățat
bine și uscat, atașați prefiltrul pe filtrul HEPA.
5. Puneți cu atenție filtrul HEPA cu
prefiltru în grilajul de admisie a aerului.
6. Puneți corpul pe grilajul de admisie a aerului, apoi rotiți corpul în
sens orar până când dispozitivul de
fixare se blochează în canelură.

Canelură
Groove
Dispozitiv
de
Fastener
fixare

Fig.1
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Cum funcţionează purificatorul de aer

Purificatorul de aer îndepărtează până
la 99,97% din alergenii aerieni de 0,3
microni, inclusiv polen de ambrozie,
polen de iarbă, polen de copac, praf de
uz casnic, resturi de acarieni, păr de
animale de companie, fum și miros din
aerul care trece prin filtru.
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Cunoașteți-vă Purificatorul de aer
IndicatorAir
de quality
calitateindicator
a aerului
Grătar de evacuare
a aerului
Air outlet

Buton
viteză
ventilator
Fan speed
button

Buton
Timer cronometru
button
Senzor
de praf
Dust sensor
Corp
Body

Filtru
HEPAHEPA
Filter
Prefiltru
Pre-Filter

Grilaj
de admisie
a aerului
Air inlet
grill

Fig.2
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Introducere panou de control

Grătar de evaAir
cuare
Outleta aerului

Fig.3

Buton
croTimer
nometru
Button
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Buton viteză
Fan Speed
ventilator
Button

Buton
Power
Pornire
Button
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Instrucţiuni de utilizare

5.1 Observații importante
• Despachetați cu grijă purificatorul de aer.
• Selectați un loc plan, solid unde nu există

de utilizare.
• Nu îndreptați orificiul de evacuare a aerului

spre perete

obstacole la grilajul de admisie a aerului sau
de evacuare a aerului.

• Scoateți toate pungile PE din filtre înainte

6

Introducere comenzi

Buton Pornire

Întrerupător basculant cu

Apăsaţi butonul de pornire, aparatul va începe ionizator
să funcționeze sub setarea implicită „AUTO”, Acest aparat are un întrerupător basculant
iar indicatorul de setare „AUTO” se va aprinde. independent cu ionizator echipat în partea inferioară a corpului, caracteristică care, atunci
când este pornit, eliberează ioni negativi în
Buton viteză ventilator
aerul filtrat de ieșire pentru a ajuta procesul
Există 4 setări de viteză, inclusiv Scăzut, de purificare a aerului.
Mediu, Ridicat şi AUTO pentru selecție.
Apăsaţi Butonul viteză ventilator pentru a
selecta setarea dorită a vitezei.

Buton cronometru

Cronometrul vă permite să folosiți purificatorul de aer după cum doriţi, timp de până la 8
ore. Cu 3 setări, inclusiv 2 ore, 4 ore și 8 ore.

Senzor de praf

Acest purificator de aer are un senzor de
praf inteligent încorporat care poate detecta
automat calitatea aerului din mediul actual,
iar calitatea aerului poate fi demonstrată de
indicatorul de calitate a aerului care se poate aprinde în albastru, roz și roșu atunci când
calitatea aerului este foarte bună, bună și
proastă în consecință.

Fig.4
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Ionizerbascurocker
Întrerupător
lant cu ionizator
switch
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Cum să utilizați Purificatorul de aer

1. Conectați aparatul la sursa de alimentare,
un „Bi” poate fi auzit.
2. Apăsaţi Butonul de pornire o dată, „Bi-Bi”
poate fi auzit, aparatul începe să funcționeze
sub setarea implicită „AUTO” indicatorul corespunzător se va aprinde, iar indicatorul de
calitate a aerului se va aprinde în albastru, roz
sau roșu în funcție de calitatea reală a aerului.

3. Puteți selecta setarea de viteză necesară urmând modalitatea descrisă în
„INTRODUCEREA COMENZILOR”. După selectare, indicatorul corespunzător al setării
vitezei selectate se va activa.

4. După pornirea purificatorului de aer și selectarea setării de viteză necesare, puteți activa butonul cronometru urmând modalitatea
- Calitate foarte bună a aerului: Indicatorul
de mai jos: Apăsaţi butonul Cronometru de
de calitate a aerului se aprinde în albastru.
pe panoul de control, se poate auzi un bip „Bi”.
- Calitate bună a aerului: Indicatorul de cali- Există 3 setări, inclusiv 2 ore, 4 ore și 8 ore
tate a aerului se aprinde în roz.
pentru selecție. După selectarea cronometru- Calitate proastă a aerului: Indicatorul de lui dorit, indicatorul cronometrului selectat se
calitate a aerului se aprinde în roșu.
va aprinde. Când cronometrul expiră, purificatorul de aer se va opri automat, iar indicatorul
NOTĂ: Țineți apăsat și apăsaţi
temporizării selectate se va stinge.
„Butonul de pornire” timp de 2

C

secunde dacă doriți să intrați în modul de veghe. Pentru a reveni, țineți
apăsat și apăsaţi din nou „Butonul
de pornire” timp de 2 secunde.

5. Când indicatorul de schimbare a filtrului se
aprinde în alb, este timpul să schimbați filtrul
HEPA. Vă rugăm să schimbați filtrul HEPA
urmând modalitatea descrisă în secțiunea
„SCHIMBAȚI FILTRUL HEPA”.

Fig.5
Indicator de
Filter change
schimbare
filtru
indicator
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Schimbați filtrul Hepa

Deconectați întotdeauna unitatea înainte de 8. Țineți apăsat și atingeți simultan butonul
a schimba filtrul HEPA.
de pornire și cel de cronometru timp de 3 se1. Când indicatorul de schimbare a filtrului se cunde pentru a activa funcția de filtrare.
aprinde în alb, este timpul să schimbați filtrul
HEPA.
2. Opriți aparatul și deconectați-l.
3. Rotiți cu grijă corpul în sens antiorar și
scoateți-l din grilajul de admisie a aerului.
4. Scoateți filtrul HEPA din grilajul de admisie
a aerului.
5. Scoateţi prefiltrul.
6. Înlocuiți un nou filtru HEPA în grilajul de admisie a aerului.
7. Puneți corpul pe grilajul de admisie a aerului, apoi rotiți corpul în sens orar până când
dispozitivul de fixare se blochează în canelură.
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Depanare

Problema
Soluție
Unitatea nu va Verificați dacă unitatea este conectată.
funcționa.
Verificați dacă unitatea este pornită.
Verificați starea filtrului și înlocuiți-l dacă este necesar.
Debit de aer scăzut.
Verificați pentru a vă asigura că nimic nu blochează orificiul de admisie a aerului și orificiul de evacuare a aerului
filtrat.
Asiguraţi-vă că punga de plastic a fost scoasă din filtru.
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10 Date tehnice
Modificări tehnice și de proiectare rezervate.

Fabricat în P.R.C.
Nr. model
Sursă de alimentare
Putere nominală
Detalii de contact pentru obținerea mai multor
informații

ATP6100I
12,0V DC
22 W
Arcelik A.S. Sutluce, Karaagac Cad. 2-6,
34445 Beyoglu Istanbul Turcia

Parametrul sursei externe de alimentare

Producător
Identificator model
Tensiune de intrare
Frecvență de intrare
Curent absorbit
Tensiune de ieșire
Curent de ieșire
Putere ieșire
Randament mediu activ
Eficiență la sarcină redusă (10%)
Consum de energie fără sarcină
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Debom Technology Co.,Ltd.
DBS024A-1201800G
100-240V~
50-60Hz
0.8A Max
12,0V DC
1,8A
21,6W
88,03%
79,98%
0,070W
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www.beko.com

Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6,
34445, Sütlüce / İSTANBUL

