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FR Veuillez lire attentivement le livret « Consignes de sécurité et d’utilisation » avant la première

utilisation / EN Please read carefully the “Safety and use instructions” booklet before first use

/ DE Bitte lesen Sie vor der ersten Verwendung die „Sicherheits- und Gebrauchsanweisungen“

sorgfältig durch / NL Neem vóór het eerste gebruik aandachtig het boekje met de veiligheids- en

gebruiksvoorschriften door / IT Leggere con attenzione il libretto «Norme di sicurezza e d’uso» al

primo utilizzo / ES Lee atentamente el folleto «Instrucciones de seguridad y de uso» antes de utilizar

el aparato por primera vez / PT Leia atentamente o folheto «Instruções de segurança e utilização»

antes da primeira utilização / RO Citiți cu atenție bro ura „Instrucțiuni de siguran i utilizare” înainte

de prima utilizare / BG Моля, прочетете внимателно книжката „Инструкции за безопасност и употреба“
преди първа употреба / SL Pred prvo uporabo natan no preberite knjižico «Varnostna navodila in

navodila za uporabo» / HR Prije prve uporabe pažljivo pro itajte knjižicu „Sigurnosne upute i upute

za uporabu” / SR Pažljivo pro itajte brošuru „Uputstva za bezbednost i koriš enje“ pre prve upotrebe

/ BS Prije prve upotrebe pažljivo pro itajte knjižicu „Upute o sigurnosti i korištenju“ / CS Před prvním
použitím si pečlivě přečtěte příručku „Bezpečnostní pokyny a návod k použití“ / SK Pred prvým použitím

si pozorne pre ítajte brožúru „Bezpe nostné pokyny a pokyny na použitie“ / HU Az els használat

el tt figyelmesen olvassa el a „Biztonsági és használati utasítások” cím kézikönyvet / PL Przed

pierwszym u yciem nale y dokładnie zapozna si z broszur „Instrukcje dotycz ce bezpiecze stwa i

u ytkowania”. / RU Перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с брошюрой «Инструкции
по технике безопасности и эксплуатации» / UK Уважно прочитайте брошуру «Інструкції з техніки безпеки й
використання» перед першим використанням виробу / EL Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε προσεκτικά
το φυλλάδιο «Οδηγίες για την ασφάλεια και τη χρήση»

FR Pour plus d’informations / EN For more information / DE Weitere Informationen / NL Voor meer

informatie / IT Per ulteriori informazioni / ES Para más información / PT Para obter mais informações

/ RO Pentru mai multe informații / BG За повече информация / SL Za ve informacij / HR Za više

informacija / SR Za više informacija / BS Dodatne informacije / CS Pro více informací / SK Pre

viac informácií / HU További információk / PL Wi cej informacji mo na znaleț na stronie / RU Для
получения дополнительной информации / UK Докладніша інформація / EL Για περισσότερες πληροφορίες.
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RO

1 Panou de comand 6 Cablu de alimentare

2 Ecran 7 Grilaj de admisie a aerului

3 Grilaj de evacuare a aerului 8 Pre-filtru

4 Indicator luminos decorativ 9 Filtru de particule XD6520F0

5 Bază

1

2

3

4

5

6
7 78 89 9

DESCRIERE
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INSTALARE

1 Scoateți grilajul de admisie a aerului.

3 Scoateți pelicula protectoare

a filtrului de particule.

5 Instalați pre-filtrul.

Aliniați poziția fantei de pe partea

inferioar i prindeți catarama superioar

în form  de U.

6 Instalați grilajul de admisie a aerului.

Aliniați cele dou  catarame

superioare i ap sați-le bine, apoi

ap sați cele dou  laturi în partea

inferioar , apoi închideți u or grilajul

de admisie a aerului.

4 Instalați filtrul de particule.

2 Scoateți pre-filtrul.

Ap sați partea proeminent  de pe

ambele laturi pentru a o trage în

afar i a scoate pre-filtrul.

www.robotworld.ro
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7 Alimentare electric  la priz .

INSTRUCȚIUNI

Panou de comand

Telecomand

Ecran

1 2 3 4
1. Mod normal
2. Mod de noapte
3. Mod auto
4. Indicator de înlocuire a filtrului

1 2

4
5

6

3
1. Oscilare

2. PORNIT/OPRIT

3. Viteze aer/Durata

4. Mod normal/Mod de noapte

5. Mod auto

6. Temporizator/Pornire întârziată

AAA baterii,1.5 V

Baterii

Utilizați baterii alcaline tip „AAA”.

www.robotworld.ro
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Butoanelor Descrierea funcțiilor butoanelor

PORNIT/OPRIT

OPRIRE automat : Aparatul se va opri automat dup  12 h în care nu a fost

manipulat.

“- 、+” Setați viteza aerului/durata.

OSC
Comutator pentru oscilare la unghiuri multiple, la 30°, 60°, 120° i 0°.

MODE

Ap sați o dat  pentru a activa Modul normal (acces la vitezele de la 1 la 12).

Ap sați din nou pentru a activa Modul de noapte (vitez  descresc toare de la

4 la 1): Viteza 4 timp de 30 min -> viteza 3 timp de 30 min -> viteza 1.

În combinație cu Modul auto: Viteza 4 timp de 30 min -> viteza 3 timp

de 30 min -> viteza 1 dac  temperatura este <25°C sau viteza 2 dac

temperatura este ≥25°C.

TIMER

Temporizator: Apăsa i o dată pentru a activa Temporizatorul. Apoi apăsa
i + sau - pentru a programa oprirea automată între 1 h i 12 h.

Pornire întârziată: Atunci când aparatul este OPRIT, apăsa i butonul pentru a
programa pornirea întârziată, apoi apăsa i + sau - pentru a porni aparatul cu 1
h până la 12 h mai târziu.

AUTO

Ap sați o dat  pentru a activa Modul auto. Acesta regleaz  viteza

ventilatorului în funcție de temperatura ambiant  a înc perii. Poate fi

combinat cu Modul auto.

FILTER

Ap sați lung timp de 3 secunde pentru reseta filtrul.

LIGHT
Ap sați o dat  pentru a activa indicatorul luminos decorativ.

www.robotworld.ro
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Opri i întotdeauna aparatul i scoate i-l din priză înainte de a efectua orice opera ie de între inere
sau cur are.
Folosi i o lavetă umedă pentru a cur a suprafa a produsului.
Important: Nu folosi i materiale abrazive, deoarece acestea pot deteriora suprafa a produsului.

1 Modelul filtrului: XD6520F0

(include 2 seturi).

3 Înlocuirea unui filtru nou

Resetare for at:
Dacă a i înlocuit un filtru înainte de terminarea duratei sale de via ă, for a i resetarea ciclului de
înlocuire a filtrului:
ineți ap sat butonul de resetare timp de 3 de secunde .

4 Ap sați lung butonul filtru timp de 3 secunde

pentru a opri indicatorul luminos pentru

înlocuirea filtrului..

2 Indicatorul luminos se aprinde când filtrul de

particule trebuie schimbat.

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

Înlocuirea filtrului

www.robotworld.ro
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Atunci când nu utilizați aparatul, depozitați-l într-un loc uscat i r coros, în condiții ambientale

sub 35°C .

DEPOZITAREA

Filtre Acțiune Cicluri

Pre-filtru Curățare cu aspiratorul O dată la 2 săptămâni

Filtru de particule (ref.: XD6520F0) Se înlocuiește
FILTER

 când este aprins O dată la 6 luni (în medie, în funcție
de mediul de utilizare).

‘‘ SFATURI PENTRU SCHIMBAREA FILTRELOR ”
• Evitați manipularea filtrelor uzate dacă suferiți de alergii sau astm.
• Purtați mănuși atunci când înlocuiți filtrele sau spălați-vă bine pe mâini după aceea.
• Puneți filtrele uzate într-o pungă închisă ermetic înainte de a le arunca pentru a evita

împrăștierea poluanților.

„ CUM SĂ OBȚINEȚI UN AER MAI CURAT ÎN INTERIOR ”
În afara utilizării aparatului dvs., iată câteva recomandări pentru a îmbunătăți calitatea
aerului dvs. din interior:

• Aerisiți încăperile timp de cel puțin 10 min. în fiecare zi, vara și iarna.
• Întrețineți sistemul de ventilație.
• Limitați utilizarea produselor de uz casnic.
• Nu fumați înăuntru.
• Evitați parfumurile de interior, bețișoarele parfumate, lumânările parfumate etc.
• Aerisiți ori de câte ori se efectuează lucrări în locuința dvs. și timp de câteva săptă

mâni după aceea.
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