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Nota: Acest manual contine
mentenanta aparatului pentru

procedurile si instructiunile pentru setarea, untilizarea
functionarea acestuia in conditii optime.
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PURIFICATOR DE AER PERFECT AIR MOBIL

Varianta: ProMedicaT,/ProPublic

ATENTIE! In utilizarea echipamentelor electrice, masurile de precautie trebuie respectate pentru

a preveni riscul de incendiu, socuri electrice, si a nu pune in pericol viata si sanatatea.
Aparatul nu trebuie utilizat de persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse.

A Purificatorul de are PerfectAir Fix Tip ProMedical functioneaza la urmatorii parametrii:
A Tensiune nominal 230V, Frecventa nominala: 50h2, Putere nominala: 20OW

MASURI DE PRECAUTIE: Cititi cu atentie instructiunile inainte de utilizarea purificatorului
PerfectAir.

. Utilizati ca ghid de utilizare doar prezentul manualul de ulilizare al purificatorului PerfectAir
Purificatoarele de aer PerfectAir au fost proiectate, produse sitestate in concordanta cu

legislatia/standardele aplicabile in vigoare .

. Purificatorul de aer PerfectAir se va utiliza numai pentru spatii interioare, cu pozitionare pe

tavan.
. Purificatorul de aer PerfectAir se alimenteaza la surse de electricitate de 230 V C.A/50H2.
. Purificatorul de aer PerfectAir nu este destinat utiliz5riiin zone interioare cu umiditate foarte
rid icata.
. PEstrati in permanenta purificatorul de aer PerfectAir departe de surse de ap5.
. Nu utilizati purificatorul de aer PerfectAir in apropierea surselor de caldura, sau in spatii in

care sunt prezente produse usor inflamabile.
. Oprili purificatorul de aer PerfectAir inainte de scoaterea acestuia din priz5 - prin apasarea
butonului ON/OFF al telecomenzii.
. Deconectali intotdeauna purificatorul de aer PerfectAir de la priz5 atunci c6nd nu il folositi si

inainte de schimb filtre.
. Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu atingeti purificatorul de aer sau stecherul sau de
alimentare cu m6inile umede.
. Nu trageti/asezati niciodata cablul de alimentare al purificatorului de aer PerfectAir pe

su prafete incalzite/fierbinti.
. Nu utilizati purificatorului de aer PerfectAir dac5 gtecherul sau cablul pare deteriorat sau este
deteriorat. Returnati unitatea atelierului de service autorizat pentru examinare 9i reparatii.
. Orice incercSri de a deschide sau reparara purificatorul de aer PerfectAir fErE permisiunea
scrisa de la Perfect Air va anula garantia gi poate cauza vEtEmEri personale grave 9i/ sau poate

avea ca rezultat deteliorarea iremediabila a aparatului'
. Nu utilizali cablul de alimentare pentru a ridica, trage, transporta purificatorul de aer
PerfectAir. Evitati tragerea cablul de alimentare in jurul colturilor sau muchiilor ascutite.
. Nu deconectati purificatorul de aer tr5gsnd de cablul de alimentare. Scoateti cablul de

alimentare de la priza apucAnd stecherul gi tr5g6nd u9or.
o In situatii in care sesizati anomalii in functionare: zgomot diferit, vibratii, incalzire, miros,
etc, opriti aparatul din telecomanda si scoateti-l imediat din prize si anuntati serviceul autorizat.
o Este interzisa functionarea aparatului fara filtre instalate, mai ales cu lampa UV in functiune.
Lumina emisa de aceasta dauneaza grav vederii.
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Pentru securitatea montajului aparatului, trebuie folosite doar suporturile de prindere si

suruburile de siguranta cu care este livrat aparatul urmand pasii de maijos:

Efectuati cele 4 gauri in tavan pentru prinderea sinelor de sustinere, folosind sablonul cu

care este livrat aparatul.
2 Fixati cele 2 sine de sustinere pe tavan folosind ancorele de siguranta cu care este livrat
aparatul.
3 Culisati aparatul pe sinele de sustinere prinse pe tavan.
4 Dupa culisare si pozitionare , prindeti cu suruburile de siguranta aparatul de sinele de
susti nere.
5 Fixati cele 2 cabluri de la aparat (cablu de curent electric si cablul pentru device) catre
surse: priza, device.
6 Conectati cele 2 cabluri la surse: device si priza.
7 Aparatul funtioneaza actionat prin telecomanda pozitionata in lnie cu deviceul.
B Device - Monitor calitate aer.

Atentie:

Nu utilizati unitatea fara filtrele instalate. Lumina lampii UV afecteaza grav vederea.

Aparatul este proiectat pentru a functiona pozitionat pe tavan.

Nu asezati alte obiecte deasupra aparatului.

Nu spalati sau refolositi filtrele aparatului.
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ATENTIE: Nu l5sati telecomanda in lumina directE a soarelui. Caldura poate interfera cu
semnalul telecomenzii
Activati telecomanda prin apasarea butonului ON/OFF. Pozitionati telecomanda in linie cu fata
display-ului. Distanta pentru funtionarea optima este la max.3-4 m in line cu deviceul.

Functii telecomanda:

Functia AUTO- Viteza motorului
aparatului se va schimba automat
dupa un program presetat de
producator (functioneaza ciclic: o
ora, dupa care face pauza de o ora
si apoi reporneste)
Functiile "+ " si "-" permit
cresterea sau scaderea treptei de
viteza a aparatului .

Functiile "UV +" si "UV -" permit
pornirea si oprirea lampii UV.
Butonul Timer - permite setarea
functionarii aparatului timp de o
ora dupa care se opreste automat.
Butonul ON/OFF -
Pornirea/Oprirea aparatului prin
apasarea succesiva a butonului.
Pe spatele telecomenzii veti
regasi o schema privind
corelarea intre modul de
functionare al aparatului si
cutoarea ledului de pe frontul
deviceului.

Inserarea bateriilor in Telecomanda

Intoarceti telecomanda. Apasati si
glisati afara suportul .

Introduceti bateria cu partea
pozitiva si negativa conform cu
marcajelor din locasul bateriei.
Inchideti suportu I bateriei.

Informatii cu privire la baterii

. Bateriile pentru aceasta telecomanda sunt doar pentru uz initial pot fi epuizate intr-un an. Utilizarea incorecta a bateriilor poate cauza scurgeri ale lichidului din baterie si/sau
defectiu n i.
I Bateriile trebuie inlocuite cu unele noi de acelasi tip respectiv CR 2025 3V.. Daca nu utilizati unitatea sau telecomanda pentru o perioada lunga de timp, scoateti
bateriile. (Acest lucru previne eventuale disfunctionalitati ale telecomenzii datorate eventualelor
scurgeri ale fluidului din baterie).
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. Device-ul se cupleaza la purificator prin cablu de alimentare, un capat se introduce in

spatele aparatului (in cutia pozitionata pe carcasa aparatului), iar cealalta in Device (Monitor
Calitate Aer).

. Device-ul este prevazut cu senzor de particule (fabricat in Japonia) care numara,
inregistreaza si afiseaza pe ecran (in centrul ecranului) numarul de particulede 1qm/ma din
aerul interior.
Ecranul Device-ului afiseaza in partea stanga, clasa de filtrare ISO (conform standardului
international de Camere Curate- IS0 14644) stabilita in functie de concentratia de pafticule

/m3 citita de senzorul de particule - conform Tabel 1 si Tabel 2.
Re-clasificarea calitatii aerului interior se face la fiecare 60 de secunde ( cronometrul
descrescator de 60 s este afisat in partea dreapta a ecranului device-ului)
In partea de sus-centru a ecranului, device-ul pastreaza si afiseaza numarul de particule
de la ultima citire.

Tabel 1

Tabel 2

Numar

Clasificare

Limitele maxime de concentratie (particulede aer /m3) pentru particule de marime egala sau mai mare

decat dimensiunile indicate mai jos

0.1 qm 0.2 qm 0.3 qm 0.5 qm 1qm 5.0 qm

ISO Class 7 3s2 000 83 200 2930

ISO Class 8 3 520 000 832 000 29 300

ISO Class 9 35 200 000 I 320 000 293 000

ISO Class 9 ISO Class B ISO Class 7 NC (Neclasificat)

Bun -Led

Albastru

F. Bun-Led

Verde

F. Bun-Led

Verde

Rau-Led Rosu
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Semnificatia claselor ISO pentru camere curate in functie de destinatia lor:

. ISO 7: Blocuri operatorii conventionale si de urgente pentru alte tipuri de chirurgie.

. ISO B: Bloc operator de chirurgie ambulatorii si sali de nastere.

. ISO 9: Saloane, zone de asteptare, sali mese etc

ATENTIE: Daca incacatura de particule din aer creste peste nivelul accesibil pentru clasa de ISO 9,

pe display va aparea mesajul NC, ceea ce inseamna ca, camera este neclasificabila. Puteti opta
pentru cresterea treptei de viteza.
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Setarea functionarii aparatului

Aparatul poate fi setat pentru moduldorit de functionare prin activarea telecomenzii, dupa cum
urmeaza

1.1 MODUL AUTO
1.2 MODUL MANUAL
1.3 MODUL TIMER

Modul Auto

Modul AUTO se va selecta prin apasarea Butonului AUTO al telecomenzii. Viteza motorului
aparatului se va schimba automat dupa un program presetat de producator (functioneaza ciclic:
ora, dupa care face pauza de o ora si apoi reporneste.

Modul Manual
. La pornirea din telecomanda, aparatul va porni in Modul Manual in treapta 2 de viteza
. Pentru a creste treapta de viteza a aparatului apasati butonul "+" al telecomenzii.
r Pentru a descreste treapta de viteza apasati butonul "-" al telecomenzii (aparatul are 5

trepte de viteza)
. Aparatul va functiona continu in treapta de viteza selectata

Silentios

@@

@6@@
@@@@@

Modul Timer
Modul Timer se va selecta
functionarii aparatului timp de

prin apasarea Butonului TIMER al telecomenzii
o ora dupa care se opreste automat.

Permite setarea
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Pentru a mentine nivelut de performanta al aparatului, va rugam schimbati filtrele
aparatului conform recomandarilor.

Atunci cAnd schimbati filtrele, asigurati-v5 cE deconectati cablul de alimentare gi
nu atingeti niciodatS stecherul cu m6inile umede. gocuri electrice gi / sau vitimiri
corporale pot apirea ca rezultat

Aparatul este dotat cu sistem de avertizare luminoasa (pe Device) prin schimbarea culorii Ledului
din partea frontal a deviceului) pentru schimb filtre/Lamapa UV, conform instructiunilor de pe
verso-ul telecomenzii.
Pentru a obtine aceleasi performante setul de filtre trebuie inlocuit cu aalt set identic.
Durata de viata a filtrelor este direct influentata de calitatea aerului din interiorul incaperii in care
este utilizat aparatul.

l. Indepartati placa de
aerare frontal a aparatului
prin culisare
2. Scoteti prefiltrul din
locas tragand usor de
bretelele textile prinse pe
rama
3. Scoateti apoi fiecare

din cele 4 filtre din locas
folosind acelasi mechanism
4. Inlocuiti filtrele uzate
cu altele noi de acelasi tip

Pentru a comanda un nou set de filtre va rugam
www.ajaromania.net

contactati Perfect Air:


