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Conteúdo da caixa

Purificador de ar UV-C (x1) Guia de início rápido (x1)

Observação: Remova os sacos plásticos dos filtros antes de usá-los pela primeira vez.

Instruções de segurança
Leia todas as dicas e avisos abaixo antes de usar o purificador de ar.

• Use somente conforme indicado no manual do usuário.
• Não permita que crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas operem a 

unidade sem a supervisão de um adulto.
• Projetado somente para uso em uma tomada de 220 a 240 V, 50 Hz.
• Use somente em ambientes internos.
• Opere a unidade somente quando estiver totalmente montada.
• Nunca toque na unidade com as mãos molhadas nem permita que ela entre em contato com a água.
• Desligue todos os controles antes de desconectar a fonte de alimentação.
• Sempre desconecte a unidade da fonte de alimentação antes de mover ou limpar a unidade e quando a unidade 

não estiver em uso.
• Segure a tomada e nunca puxe o fio ao removê-la da fonte de alimentação.
• Este purificador de ar não substitui ventilação adequada, limpeza a vácuo regular, exaustor ou ventilador durante 

o preparo de alimentos.
• Deixe pelo menos 20 cm de espaço atrás e em ambos os lados da unidade e deixe pelo menos 30 cm de espaço 

acima da unidade.
• Quando a unidade estiver em uso, coloque-a a, pelo menos, 2 m de distância de equipamentos que emitem ondas 

elétricas, como televisões, rádios e relógios, para evitar a ocorrência de interferência elétrica.
• Não use a unidade em banheiros, cozinhas, áreas úmidas, perto de lareiras, nem a aproxime de produtos 

inflamáveis ou combustíveis, pois isso pode resultar em choque elétrico e risco de incêndio.
• Não limpe a unidade com água ou qualquer outro líquido, incluindo produtos inflamáveis.
• Nunca opere a unidade se a tomada ou o cabo parecerem danificados. Entre em contato com o distribuidor 

autorizado ou pessoal qualificado imediatamente para verificação e reparo.
• Não insira os dedos ou objetos estranhos na entrada de ar ou na saída de ar, nem bloqueie-os colocando itens na 

saída de ar ou na frente da entrada de ar.
• Não coloque nada na parte superior da unidade e não sente na unidade.
• Não coloque a unidade diretamente abaixo de um condicionador de ar, pois a condensação pode pingar na 

unidade.
• Não opere esta unidade ao usar repelentes de insetos para uso em ambientes internos (aerossóis) ou em locais 

com resíduos oleosos, incensos acesos ou vapores químicos.
• Não utilize a unidade em um local com grandes alterações de temperatura, pois isso pode causar condensação 

no interior da unidade.
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Diagrama do produto
Painel de controle

Manuseio

Lâmpada UV

Saída de ar

Cabo de 
alimentação

Filtro de carbono Pré-filtro e filtro HEPA

Painel frontal

Especificações
Modelo CS-EB350A
Voltagem 220 a 240V~ 50Hz;60Hz
Potência 50Hz: 80W; 60Hz: 110W
Área de cobertura Até 42 m²
Nível de ruído 66 dBA (máx.)
CADR 350 m³/h (206 CFM)
Vida útil do filtro 2.000 horas
Peso 6,88 kg
Dimensões 374 (L) x 215 (P) x 594 (A) mm

Sistema de purificação

Ar limpoAr poluído

1 2 3 4
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1. Pré-filtro limpável
Retém partículas grandes, como pelos humanos, pelos de animais e partículas de poeira. Ajuda a prolongar a 
vida útil dos filtros HEPA e de carbono ativado.

2. Filtro HEPA verdadeiro
Retém até 95% dos alérgenos e contaminantes transportados pelo ar de até 0,3 mícrons de tamanho. Esses 
alérgenos incluem poeira prejudicial ao pulmão, esporos de mofo, esporos de plantas, pelos de animais de 
estimação e pólen.

3. Filtro de carbono ativado
Neutraliza odores e COVs (compostos orgânicos voláteis), como formaldeído e benzeno, bem como outros 
gases nocivos emitidos por produtos domésticos.

4. Luz UV-C (254 nm)
Inativa micróbios como germes, vírus, fungos e bactérias.

Indicador de qualidade do ar

Partículas finas
(PM2.5)

Umidade relativa do ar em % Temperatura em °C

O visor digital na parte frontal do purificador de ar indica a qualidade atual do ar, medindo o nível de partículas 
finas (PM2.5), umidade relativa do ambiente interno e a temperatura do ambiente interno.

Partículas finas (PM2.5)
PM2.5 refere-se a partículas atmosféricas (PM) com diâmetro inferior a 2.5 micrômetros, que corresponde a cerca 
de 3% do diâmetro de um cabelo humano. Estas partículas podem vir de várias fontes em ambientes internos, 
desde produtos químicos em materiais de limpeza, produtos de construção, mobília e carpetes, a bolor, bactérias, 
ácaros e até mesmo do ato de cozinhar. Estudos mostram que a inalação de partículas muito finas pode causar 
problemas de saúde e desencadear ou agravar doenças crônicas, como asma, ataque cardíaco, bronquite e outros 
problemas respiratórios.

Devido aos muitos efeitos adversos que as partículas finas podem infligir a um grande número de pessoas, o 
PM2.5 é um dos principais poluentes monitorados de perto pelas autoridades de saúde em todo o mundo. A tabela 
abaixo fornece uma indicação aproximada de quais níveis de PM2.5 são prejudiciais:

μg/m³ Qualidade do ar interno
<75 Boa

76-150 Média
>151 Ruim
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Umidade relativa interna
Os níveis de umidade interna também fornecem uma boa indicação da qualidade saudável do ar interno. Em geral, 
um nível de umidade relativa de 45 a 60% é ideal para ambientes internos. Recomenda-se um nível de umidade de 
50% para inibir o crescimento de ácaros, mofo e bactérias. Em climas mais frios, um nível de umidade menor de 30 a 
40% pode ser preferível para evitar condensação em janelas e outras superfícies.

Painel de controle

Botão
Velocidade do 

ventilador

Botão 
Temporizador

Botão 
UV

Botão
Liga/Desliga

Botão
Troca do 

filtro

Bloqueio para crianças

Botão do temporizador
O purificador de ar pode ser programado para operar em intervalos de 1, 2, 4 ou 8 horas, parando automaticamente 
quando o tempo de operação selecionado tiver decorrido.
Pressione este botão repetidamente até que a definição desejada do temporizador seja selecionada (o LED 
acenderá).
Para selecionar o modo de funcionamento contínuo, pressione repetidamente o botão até que todas as luzes do 
temporizador estejam apagadas.

Botão UV
Pressione este botão para ligar ou desligar a função de luz UV-C.

Botão Liga/Desliga
Pressione este botão para ligar ou desligar o purificador de ar.

Botão de troca do filtro
Esta luz pisca após 2.000 horas de uso para indicar que os filtros precisam ser substituídos. Pressione este botão 
para redefinir esta configuração depois que os filtros forem substituídos.

Botão de velocidade do ventilador
O purificador de ar tem três velocidades de ventilador e três modos (repouso, turbo, automático). Pressione 
esse botão repetidamente até que a configuração de velocidade desejada do ventilador seja selecionada (o LED 
acenderá).

Função de bloqueio para crianças
Pressione e segure os botões de troca do filtro e velocidade do ventilador por 3 segundos para ativar a função de 
bloqueio para crianças.
A luz do botão Liga/Desliga pisca (0,5 segundo ligada e 0,5 segundo desligada) para indicar que a função de 
bloqueio para crianças está ativada. Quando o bloqueio para crianças estiver ativado, pressionar os botões do 
painel de controle não terá nenhum efeito.
Para desativar a função de bloqueio para crianças, mantenha pressionados os botões de troca do filtro e velocidade 
do ventilador por 3 segundos. Todos os botões do painel de controle retornarão à função normal.
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Instruções de funcionamento
Observação: Remova os sacos plásticos dos filtros antes de usá-los pela primeira vez.

1. Conecte a unidade a uma tomada elétrica adequada.
2. Pressione o botão Liga/Desliga para ligar a unidade.
3. Altere o temporizador, a velocidade do ventilador ou as configurações UV, se desejar (consulte a descrição do 

painel de controle).
4. Pressione o botão Liga/Desliga para desligar a unidade.

Quando a unidade não estiver em uso, desligue-a e desconecte-a da tomada elétrica.

Limpeza e manutenção
Limpeza da unidade
• Sempre desconecte a fonte de alimentação antes de limpar a unidade.
• Não coloque a unidade na água nem use água para lavá-la diretamente.
• Não use álcool, óleo, benzeno ou qualquer detergente corrosivo ou inflamável para limpar a unidade.
• Use um pano macio com detergente neutro para limpar a unidade e seque-a completamente após a limpeza.
• Limpe regularmente a superfície interna e externa para evitar que a poeira se acumule.
• Para fazer a manutenção ou substituir filtros, consulte as instruções de substituição do filtro.

Instruções de armazenamento
Se a unidade não for utilizada durante um longo período de tempo, embale-a e guarde-a devidamente afastada de 
umidade e luz solar direta:
• Desconecte a fonte de alimentação da unidade.
• Limpe o pré-filtro.
• Use um pano macio para limpar a entrada de ar e a saída de ar.

Cuidado
A utilização adequada e a manutenção regular podem garantir um funcionamento eficiente e prolongar a vida 
útil da unidade. Não tente reparar ou ajustar quaisquer funções elétricas ou mecânicas nesta unidade. Toda a 
manutenção deve ser realizada somente por pessoal qualificado.

Substituição do filtro
Indicador de substituição do filtro
Após 2.000 horas de utilização, a luz do botão de troca do filtro pisca durante o funcionamento. Isso indica que os 
filtros do purificador de ar precisam ser substituídos.
Substitua os filtros de acordo com as instruções abaixo. Em seguida, pressione o botão de troca do filtro para 
redefinir o temporizador de substituição do filtro incorporado.

Instruções de substituição do filtro
O purificador de ar vem com os filtros internos, mas você precisa remover a embalagem plástica dos filtros antes 
de usar o purificador de ar pela primeira vez.
Ao substituir por filtros novos, remova toda a embalagem e coloque os filtros na unidade conforme descrito abaixo.

• Coloque a unidade contra uma parede para obter mais estabilidade ao remover ou inserir filtros.
• Insira os filtros na ordem e posição corretas.
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Etapa 1.
Segure a parte superior do painel frontal e puxe-a para frente para 
removê-la do purificador de ar.

Etapa 2.
Remova todos os materiais da embalagem do pré-filtro, do HEPA e do 
filtro de carbono.

Etapa 3.
Coloque o filtro de carbono no purificador de ar com a etiqueta voltada 
para você.

Etapa 4.
Coloque o pré-filtro e o HEPA no purificador de ar com a etiqueta voltada 
para você.

B

A

Etapa 5.
Recoloque o painel frontal montando-o primeiro na parte inferior do 
purificador de ar (A). Em seguida, empurre suavemente a parte superior 
do painel contra o corpo do purificador de ar (B) para prendê-lo no lugar.
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Manutenção do pré-filtro
• Limpe o pré-filtro regularmente para manter o desempenho do purificador de ar.
• O pré-filtro pode ser aspirado cuidadosamente utilizando acessórios de ferramentas manuais (sem escovas 

rotativas).
• Não use soluções, escovas ou objetos afiados para limpar o pré-filtro, pois isso pode danificar o filtro.

Manutenção do filtro de carbono ativado e do filtro HEPA
• O filtro carvão ativado e o filtro HEPA não são laváveis.
• Um aspirador de pó pode ser usado para limpar suavemente o filtro HEPA periodicamente.
• Substitua por filtros novos quando a luz de substituição do filtro se acender.

Guia de solução de problemas
Problema Causa provável Solução

A unidade não está funcionando

O cabo de alimentação não está 
conectado

Conecte o cabo de alimentação

O cabo de alimentação não está 
conectado corretamente

Conecte o cabo de alimentação 
corretamente

A tampa dianteira não está 
encaixada corretamente

Recoloque a tampa frontal

Ruído alto

Os filtros não estão desembalados Desembale a embalagem do filtro
(consulte as instruções de 
substituição do filtro)

Excesso de poeira no pré-filtro Limpe o pré-filtro

Os filtros HEPA e de carbono 
ativado estão sujos

Substitua os filtros HEPA e de 
carbono ativado

Ruído anormal
Peças soltas dentro da unidade Entre em contato com o centro de 

atendimento ao clienteMotor quebrado

Luzes indicadoras não ligam Falha no controle do circuito do 
produto

Entre em contato com o centro de 
atendimento ao cliente

A luz indicadora UV-C está 
apagada

O UV-C está desligado Pressione o botão UV-C

A luz UV-C está quebrada ou precisa 
ser substituída

Entre em contato com o centro de 
atendimento ao cliente

Fluxo de ar reduzido
Os filtros estão sujos Substitua os filtros

Os filtros não estão desembalados Desembale os filtros


