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Clean Air Technology

PORTUGUÊS

Obrigado por escolher um produto de qualidade LightAir

INSTRUÇÕES GERAIS
Por favor, leia estas instruções atentamente antes da instalação e utilização.
Guarde este manual para referência futura. O dispositivo só pode ser utilizado
para os fins descritos no manual de instalação e de funcionamento. Uma
instalação ou uso incorretos poderão anular a garantia.

DADOS TÉCNICOS
Purificador de ar: CFPRO900
Tensão de entrada: 230VAC 50Hz
Controlo remoto IR: 2 x Pilhas LR44 de 1,5v

Dimensões
605 x 606 x 212mm
Peso total: 13,5kg

Norma de teste ANSI / AHAM AC-1 2015
CADR (débito de ar limpo, do inglês
CFM
m3/h
Clean Air Delivery Rate)
Fumos
560
950
Poeiras
555
940
Pólenes
543
920
Tamanho da divisão:
Até 160m2 consoante a circulação de ar pretendida por hora (ACH).
3 níveis de velocidade da ventoinha:
Baixo
Médio
Elevado

Consumo energético:
15W
25W
70W

Observações: A tensão e frequência elétricas disponíveis têm um impacto no
consumo de energia do dispositivo. Por isso, o consumo energético pode ser
diferente do valor especificado. Especificações do produto para a Europa
230VAC 50Hz.

GARANTIA
Para mais informações relacionadas com a garantia, consultar www.lightair.com
Os resíduos de equipamentos elétricos não devem ser
eliminados juntamente com os resíduos domésticos
normais. Por favor, recicle-os sempre que estiverem
disponíveis contentores adequados. Contacte as suas
autoridades locais para aconselhamento em matéria de
reciclagem.
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SEGURANÇA
O CellFlow Pro900 é um produto aprovado para ser utilizado em espaços interiores
secos.
O produto foi desenvolvido para ser colocado no chão ou, em alternativa, para
ser montado no teto. Consulte as instruções de instalação nas páginas 10-11.
O produto cumpre as especificações de acordo com as Normas e Conformidade IEC.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
O guia de instalação com ilustrações encontra-se nas páginas 10-11.

• Um produto danificado nunca deve ser ligado; devolva-o
ao revendedor.
• O produto nunca deve ser desmontado ou modificado
quando existir risco de choque elétrico.
• O produto deve ser utilizado apenas com o cabo de
ligação fornecido.
Este dispositivo pode ser utilizado por crianças a partir dos 8
anos de idade, bem como por pessoas com capacidades
físicas, sensoriais e mentais reduzidas ou sem experiência e
conhecimentos sobre o dispositivo, desde que sejam
supervisionadas ou tenham recebido instruções sobre como
utilizar o equipamento de forma segura e compreendam os
riscos envolvidos.
As crianças não devem brincar com o produto.
As crianças não devem limpar ou a efetuar operações de
manutenção no equipamento sem supervisão.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
A embalagem deve incluir:
• 1 manual
• 1 Purificador de ar Cellflow Pro900 com pré-filtro e filtro de partículas CellFlow
e cabo de ligação.
• 1 Base/suporte e parafuso + anilha.
• 1 Controlo remoto IR com 2 pilhas LR44 de 1,5V e respetivo suporte de parede.
• 4 correntes de 400mm de comprimento com 4 ganchos de elevação para
montagem no teto.
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INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO
1.

• Coloque a embalagem sobre uma
superfície plana com a parte superior para
cima.
• Abra a embalagem, desdobrando as abas.
• Retire o material da embalagem com
todos os acessórios.

3.

• Coloque o produto sobre uma superfície
plana e lisa com a parte posterior.
(proteção da ventoinha) virada para baixo.
• Monte a base com o respetivo parafuso e
anilha.

5.

• Ligue o cabo fornecido ao painel na
parte posterior do produto.
• Ligue o cabo de alimentação à tomada
da parede.

2.

• Tire o produto.
• Utilize a pega de elevação posicionada
na parte posterior.

4.

• Coloque o produto num local adequado.
• O produto nunca deve ser colocado a
menos de 100 mm de outro objeto.

6.

• Mude o interruptor de alimentação principal
de 0 para 1.
• O produto está agora em modo de espera
e pronto a ser utilizado.
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7.

8.

• Puxe a tira de plástico que isola as
pilhas dos contactos.
• De agora em diante, o controlo
remoto pode ser utilizado com
todas as suas funções.

• Tampa frontal do controlo remoto
com teclas de função
• Aponte sempre o controlo remoto para o
produto quando quiser ativar os botões

9.

10
.

• Ligue o purificador de ar carregando
no botão On/Off (o botão de baixo)

• Indicador de díodo emissor de luz
(LED) na frente do produto (a partir
da esquerda)

• O díodo emissor de luz (LED) do
controlo remoto piscará a vermelho.
• A ventoinha deve começar a trabalhar a
baixa velocidade.
• Pode alterar a velocidade da ventoinha
com o botão superior.
• O filtro de ar também pode ser
controlado a partir do painel de controlo
do produto na parte posterior (ver figura
5).

• Díodo verde: Stand by
(em espera)
• Díodo vermelho:
Recetor IR
• Díodo verde:
Velocidade da
ventoinha baixa

• Díodo verde:

Média:

• Díodo verde:

Elevada
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LIMPEZA
•
•
•

EMANUTENÇÃO

Certifique-se de que o dispositivo não está eletrificado antes de o limpar.
Desligue o dispositivo e retire a tomada da ficha elétrica.
Para a limpeza externa, utilize um pano húmido ou uma esponja e seque
cuidadosamente o dispositivo depois da limpeza.
Evite molhar o filtro de partículas.

1.

2.

• Ao limpar ou substituir o pré-filtro ou o filtro
de partículas:
• Rode cuidadosamente a moldura circular
da parte frontal no sentido contrário ao dos
ponteiros do relógio até parar
• Retire a moldura

3.

• Agora o pré-filtro pode ser desmontado,
puxando-o diretamente para fora!
• Aspire o pré-filtro ou lave-o
cuidadosamente em água morna.
• Seque-o completamente antes de voltar
a montá-lo, deve ficar sem qualquer
humidade.

• Desmonte o cone central com a peça
redonda de plástico branco no centro.
• Puxe a peça para fora até se soltar.

4.

• Agora pode limpar o filtro de partículas
Cellflow no local, aspirando-o.
• Utilize uma escova macia como bocal de vácuo.
• Faça movimentos circulares sobre o filtro de
partículas durante a aspiração.
• O filtro de partículas também pode ser
desmontado durante a substituição.
• Agarre a parte central do filtro de partículas e
puxe-a para fora.
• Durante o processo de instalação, orientese pelas ranhuras pois a parte central só
encaixa numa determinada posição, não
pode ser colocada de forma incorreta.
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5.

6.

• Depois de retirados o pré-filtro e o filtro de
partículas, a grelha de proteção pode ser
limpa por aspiração ou com um pano ou
esponja húmida.

• Até a parte posterior da grelha da
ventoinha pode ser limpa, se
necessário, aspirando ou secando com
um pano/esponja húmida.

MONTAGEM NO TETO
Importante: Escolha o local apropriado para a montagem no teto, qualquer
superfície sustentada por parafusos, ganchos ou buchas tem de suportar pesos de
pelo menos 25 kg.

1.

2.

• Coloque o dispositivo numa superfície
plana e lisa com a parte posterior
(proteção da ventoinha) virada para
baixo.

• Coloque o produto num local adequado.
• O produto nunca deve ser colocado a
menos de 100 mm de outro objeto.

• Monte a base com o respetivo parafuso e
anilha.

SUPORTE DE PAREDE PARA CONTROLO REMOTO
MANUAL

• É fornecido um suporte de parede para o
controlo remoto.
• Na parte posterior encontra-se uma fita
autocolante, retire a película protetora e
cole com firmeza em qualquer local.
• O suporte de parede tem dois furos para
os parafusos, (parafusos não incluídos).

Clean Air Technology
Este produto está em conformidade
com a Diretiva Europeia relativa à
compatibilidade eletromagnética (EMC)
2014/30/UE, tal como alterada, bem
como com a Diretiva de baixa tensão
(LVD) 2014/35/UE, tal como alterada.
FOR INDOOR
USE ONLY

Este produto está em conformidade
com a Diretiva WEEE 2012/19/UE
relativa à eliminação de equipamentos
elétricos e eletrónicos (REEE).
Na UE, este produto não deve ser
eliminado juntamente com resíduos
domésticos. A eliminação não
controlada de resíduos pode provocar
danos ao meio ambiente ou à saúde
humana. Recicle este produto de forma
responsável de modo a promover a
reutilização sustentável dos recursos
materiais. Para devolver o dispositivo
no final da sua vida útil, utilize os
sistemas de recolha e reciclagem ou
contacte o revendedor onde o produto
foi adquirido. Deste modo, este produto
pode ser reciclado de forma segura
para o ambiente.
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