
 

PURIFICATOR DE AER MINI-TURN 
HA-010E 
Cod produs: 560249 
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COMPONENTE 
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INSTRUCŢIUNI DE CURĂŢARE / ÎNLOCUIRE 

 
 

INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ IMPORTANTE 
1. Înainte de a pune aparatul în funcţiune, citiţi şi respectaţi toate instrucţiunile. 
2. Acest aparat nu este recomandat să fie utilizat de către persoanele (inclusiv 

copiii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsă de 
experienţă şi cunoaştere, decât dacă acestea sunt supravegheate sau instruite 
cu privire la utilizarea aparatului, de către o persoană responsabilă pentru 
siguranţa acestora. Copiii trebuiesc supravegheaţi pentru a vă asigura că nu se 
joacă cu acest aparat. 

3. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit doar 
de către producător, service autorizat sau o persoană calificată. 

4. Acest aparat necesită curăţare regulată. Consultaţi instrucţiunile cu privire la 
CURĂŢARE. 

5. Nu expuneţi purificatorul de aer la ploaie, şi nu îl utilizaţi pe acesta în 
apropierea apei, în băi, uscătorii sau alte încăperi cu umezeală. 

6. Purificatorul de aer trebuie utilizat în poziţie verticală. 
7. Nu permiteţi să intre obiecte străine în partea admisiei de aer sau prin grilajul 

de evacuare, deoarece acest lucru poate duce la şoc electric sau deteriorarea 
purificatorului de aer. 
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COMPONENTE (vedeţi pagina 1) 

1. Grilaj de evacuare a aerului 
2. Comutator PORNIRE/OPRIRE 
3. Bec indicator 
4. Mâner 
5. Grilaj de admisie a aerului 
6. Cablu de alimentare 
7. Buton pentru eliberarea filtrului 
8. Rama filtrului 
9. Filtru de purificare 
10. Pre-filtru 

 

INSTRUCŢIUNI DE OPERARE 
1. Amplasaţi aparatul pe o suprafaţă plană, la minimum 1 metru depărtare de pereţi sau mobilier. 
2. Asiguraţi-vă că aparatul este în poziţia OPRIT (o) şi apoi, introduceţi ştecherul într-o priză funcţională. 
3. Rotiţi comutatorul de control pe nivelul vitezei dorite: MARE (IMAGINE) sau SCĂZUT (IMAGINE). 
4. Becul indicator va ilumina atunci când aparatul funcţionează. 

 

CURĂŢAREA/ÎNLATURAREA FILTRULUI 
Scoateţi întotdeauna alimentarea aparatului înainte de curăţare. Pentru înlăturarea / curăţarea pre-filtrului şi filtrului de 
purificare, urmaţi instrucţiunile de la pagina 5. 
 

CONDIŢII DE CUMPĂRARE 
Ca o condiţie de achiziționare, cumpărătorul trebuie să îşi asume responsabilitatea pentru utilizarea corectă şi întreţinerea 
produsului său Kaz, în concordanţă cu acest manual de utilizare. Cumpărătorul sau utilizatorul este cel ce decide când şi pentru 
cât timp utilizează produsul Kaz. 
 

AVERTISMENT 
În cazul în care aveţi probleme cu produsul dumneavoastră Kaz, vă rugăm să citiţi instrucţiunile cu privire la condiţiile de garanţie. 
Nu încercaţi să reparaţi dumneavoastră produsul Kaz, deoarece acest lucru va duce la pierderea garanţiei şi poate cauza daune 
materiale sau umane. 
 

ELIMINAREA DEȘEURILOR 
Acest simbol de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că aparatul nu trebuie înlăturat împreună cu resturile 
menajere, ci trebuie predat la un punct de colectare pentru reciclarea aparatelor electrice şi electronice. 
Puteţi obţine mai multe informaţii cu privire la reciclarea acestui produs de la primăria localităţii dumneavoastră, punctul 
dumneavoastră de colectare, sau de la magazinul din care aţi achiziţionat aparatul. Această reglementare este valabilă 
doar în statele membre UE. 

 

HA010E 
220 – 250 V~ 
50 Hz 
25 W 
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Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (Sucevei nr.14/201, Oradea, România) şi Kaz Europe SA (Place Chauderon 18, CH – 1003 
Lausanne, Elveția). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin introducerea în 
sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar şi parţială, este interzisă. 
Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de design fără o 
înştiinţare prealabilă. 
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