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PURIFICATOR DE AER „SMART“ 
 
 

 

 
 

 

 Instructiuni de utilizare  



Nota 

Acest simbol este utilizat pentru a indica informații suplimentare sau note importante. 

Avertizare 

Acest simbol este utilizat pentru a indica instrucțiuni de siguranță sau pentru a vă atrage atenția asupra 

pericolelor și riscurilor specifice. 

Pericol de electrocutare 

Acest simbol indică riscul de electrocutare la atingerea pieselor produsului care au tensiune periculoasă. 

 

 Instrucțiuni de utilizare 

Vă mulțumim că ați ales un produs Hama. 

Luați-vă timp și citiți complet instrucțiunile și informațiile următoare. Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni într-un loc 

sigur pentru referințe viitoare. Dacă vindeți dispozitivul, vă rugăm să transmiteți aceste instrucțiuni de operare noului 

proprietar. 

1. Explicația simbolurilor de avertizare și a notelor 

 

2. Instructiuni de siguranta 
• Produsul este destinat exclusiv utilizării private, necomerciale. 

• Utilizați produsul numai în scopul prevăzut. 

• Protejați produsul de murdărie, umiditate și supraîncălzire și utilizați-l numai în încăperi uscate. 

• Nu utilizați produsul în imediata apropiere a încălzitoarelor, a altor surse de căldură sau în lumina directă a soarelui.  

• Produsul este destinat utilizării numai în interiorul clădirilor. 

• Utilizați articolul numai în condiții climatice moderate. 

• La fel ca în cazul tuturor produselor electrice, acest dispozitiv nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor.  

• Nu folosiți produsul în afara limitelor de putere specificate în datele tehnice. 

• Nu utilizați produsul în zone în care produsele electronice nu sunt permise. 

• Nu utilizați produsul într-un mediu umed și evitați stropirea cu apă. 

• Nu aruncați produsul și nu-l expuneți la șocuri majore. 

• Nu modificați produsul în niciun fel. Acest lucru anulează garanția. 

• Nu lăsați ambalajul la îndemâna copiilor, din cauza riscului de sufocare. 

• Aruncați imediat materialul de ambalare în conformitate cu reglementările aplicabile la nivel local.  

• Treceți toate cablurile astfel încât să nu existe riscul de declanșare. 

• Nu îndoiți și nu zdrobiți cablul. 

• Trageți întotdeauna direct de priză atunci când deconectați cablul, niciodată de cablu. 

• Acest dispozitiv nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale 

reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care li s-a dat supravegherea sau instrucțiunile 

privind utilizarea dispozitivului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor 

.  

Pericol de electrocutare 

• Nu deschideți dispozitivul și nu continuați să îl utilizați dacă acesta se deteriorează. 

• Nu utilizați produsul dacă Adaptorul CA, cablul adaptorului sau cablul de rețea sunt deteriorate. 

• Nu încercați să reparați singur produsul. Lăsați orice lucrare de service unor experți calificați. 



 

 

 

3. Conținutul pachetului 
1x purificator de 

aer 

1x filtru combinat 

1x instrucțiuni de 

utilizare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

• Așezați purificatorul de aer pe o suprafață stabilă și plană. Conectați purificatorul de aer la o priză instalată corespunzător. 

5. Instalarea aplicației 

• Descărcați aplicația „Hama Smart Home (Soluție)“ folosind codul QR și instalați-l. 

 

 

 
 

https://de.hama.com/ 

smarthome#smart-solution 

4. Conexiune la rețea 

Avertizare  

• Acționați produsul numai de la o priză aprobată care este conectată la sursa de alimentare publică. Priza 

trebuie instalată aproape de produs și trebuie să fie ușor accesibilă. 

• Deconectați produsul de la sursa de alimentare utilizând comutatorul Pornit / Oprit - dacă acesta nu este 

disponibil, deconectați cablul de alimentare de la priză. 

• Dacă utilizați o bandă de alimentare cu mai multe prize, asigurați-vă că consumul total de energie al tuturor 

dispozitivelor conectate nu depășește puterea maximă a benzii de alimentare. 

• Dacă nu veți utiliza produsul pentru o perioadă îndelungată, deconectați-l de la rețeaua electrică. 
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6. Integrarea dispozitivelor în aplicația Hama Smart Home (Soluție) 
• Asigurați-vă că telefonul dvs. mobil este conectat la o rețea WiFi de 2,4 GHz. Pentru a conecta purificatorul de aer la 

aplicație, conectați-l mai întâi la o priză instalată corect. Dacă purificatorul de aer este acum în stare de așteptare, 

simbolul WiFi ar trebui să clipească rapid pe afișaj. Dacă simbolul nu apare sau clipește încet, țineți apăsat butonul timp 

de 5 secunde. Acum simbolul WiFi clipește rapid. 
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1 • Deschideți aplicația și selectați „Casa mea” în marginea din stânga jos a ecranului. 

2 • Apoi atingeți „+“ în marginea din dreapta sus a ecranului și selectați categoria „Purificator de aer“. 

3 • Acum selectați rețeaua WiFi și introduceți parola. 

4 • Bifați caseta din „Pasul următor” și faceți clic pe NEXT. 

 

5 • Dacă conexiunea are succes, aplicația confirmă că purificatorul de aer a fost încorporat. Acum puteți 
atribui purificatorului de aer un nume diferit, dacă doriți. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 • Faceți clic pe „Terminat” pentru a finaliza procesul.



 

 

 

Dacă metoda descrisă anterior pentru integrarea purificatorului de aer nu funcționează, 

există opțiunea de conectare a dispozitivului prin modul punct de acces (AP). 

• În primul pas, indicatorul WiFi de pe afișajul purificatorului de aer trebuie să clipească lent. Dacă nu este cazul, 
repetați timp de aproximativ 5 secunde până când clipește lent. 

• Acum procedați în același mod descris anterior. Înainte de a bifa „Pasul următor“, selectați modul AP în colțul din 
dreapta sus. 

• Apare următorul ecran: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Acum bifați pasul următor, faceți clic pe Următorul și selectați „Conectați-vă acum“ în ecranul următor.  
În prezentarea generală a rețelei WLAN, selectați rețeaua cu numele „SmartLife_XXXX“. 

 
• Puteți ignora orice mesaj de eroare conform căruia nu sunteți conectat la Internet și apoi reveniți la Hama 

Smart Home (Soluție). Purificatorul de aer este acum conectat.
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• După o conexiune reușită, veți vedea că simbolul WiFi de pe ecran încetează să clipească. 

Poate dispărea pentru o secundă și apoi să se aprindă definitiv în verde. 

 



 

 

 

• Pentru a opera sau configura dispozitivul, selectați 186437 (purificator de aer) sub „Casa mea“. Apăsați pe 

„Comutare“ în partea stângă jos. Purificatorul de aer este pornit acum, așa cum se arată în Figura 1. 

 

Figura1 Figura2  
 

• Press „Wind Speed“. You can select between Auto, Low, Medium and High. Your selection is displayed 

accordingly at the top (Figure 2). 
 

Figure3 Figure4  
 

• În „Setări“, puteți seta, de asemenea, modul de lumină la Gentle (lumina estompată), Standard sau Off (Figura 3).  

• Atingeți „Setări“ în dreapta jos. Temporizatorul poate fi setat între 2, 4 și 8 ore. Pentru a anula cronometrul, apăsați din 

nou „Setări“ și apoi apăsați „Anulare“ (Figura 4).



Nota 

Deconectați dispozitivul de la rețea înainte de curățare și în perioade prelungite de neutilizare. 

 

 

 

6.1 Control prin asistenți vocali 
Sunt acceptate următoarele comenzi vocale: 

• Pornit/oprit 

„Alexa / OK Google, pornește purificatorul de aer.“ 

„Alexa / OK Google, opreste purificatorul de aer.“ 

„Alexa / OK Google, comută purificatorul de aer la scăzut, mediu, înalt, automat.“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Date tehnice 

 

Dimensiunile dispozitivului 244 x 244 x 544 cm 

Alimentare electrică 24V 

Consum de energie 45 W 

Valoarea CADR 250 m³/h  

Potrivit pentru camere până la 21 m² (Ansi/AHAM AC - 1  2015) - 

65 m² (NRCC - 54013 - 2011) 

Tipul filtrului Filtru pre / grosier; Filtru Hepa 13; Filtru de cărbune activ 

Greutate 4.08kg 

 
 
 
 
 

 
8. Îngrijire și întreținere 

• Curățați acest produs numai cu o cârpă ușor umedă, fără scame și nu utilizați agenți de curățare agresivi. 

• Asigurați-vă că nicio apă nu poate intra în produs. 

• * Consultați și secțiunea „Înlocuiți filtrul“ pentru instrucțiuni detaliate de curățare.



 Avertizare 

• Asigurați-vă că produsul este deconectat de la rețea. 

• Deoarece filtrul conține toți poluanții colectați, acesta trebuie schimbat numai în aer liber și cu grijă adecvată 

împotriva contaminării prin contact (mănuși / protecție respiratorie). 

1 2 

Filter 

3 
Verpackung 

4 5 

 
 

 

8.1 Introducerea / schimbarea filtrului 

Filtrul trebuie introdus înainte de prima pornire. 

  Pentru a face acest lucru, procedați după cum urmează: 
 

 

 

• Așezați purificatorul de aer pe lateral. 

• Intoarceți placa de bază cu un sfert de rotire în sens invers acelor de ceasornic. Placa de bază poate fi îndepărtată. (Fig. 1)  

• Îndepărtați filtrul folosit, dacă există, și aruncați-l în gunoiul menajer. (Fig. 2) 

• Scoateți noul filtru din ambalajul de protecție (Fig. 3) și introduceți-l în dispozitiv. (Fig. 4) 

• Reintroduceți placa de bază în clemele de blocare. Rotiți placa de bază în sensul acelor de ceasornic pentru a strânge.  

(Fig. 5) 

• După o modificare a filtrului, accesați aplicația Hama Smart Home (Soluție) pentru a reseta filtrul. Faceți clic pe câmpul 

„Resetare filtru“. 



 

 

 

9. Informații despre reciclarea 
Notă privind protecția mediului: 

În urma implementării Directivei europene 2012/19 / UE și 2006/66 / UE în sistemele juridice naționale, 

se aplică următoarele: Dispozitivele electrice și electronice, precum și bateriile nu trebuie aruncate 

împreună cu deșeurile menajere. Consumatorii sunt obligați prin lege să returneze dispozitivele 

electrice și electronice, precum și bateriile la punctele publice de colectare desemnate sau la punctul 

de vânzare la sfârșitul duratei de viață. Informațiile detaliate cu privire la acest subiect sunt definite în 

legislația națională a țării respective. Această prezență a simbolului de mai sus pe produs, instrucțiuni de 

utilizare sau ambalaj indică faptul că produsul este supus acestor reglementări. Reciclând, refolosind 

materialele sau alte forme de utilizare a dispozitivelor / bateriilor vechi, aduceți o contribuție 

importantă la protejarea mediului nostru.RF exposure information 

Acest dispozitiv respectă cerințele UE pentru limitarea expunerii publicului larg la câmpurile electromagnetice 

prin protecție a sănătății. Dispozitivul respectă specificațiile RF cu condiția să fie utilizat la 20 cm distanță de 

corp.Declaration of conformity 

Hama GmbH & Co KG declară prin prezenta că echipamentul radio de tip [00186437] este în 

conformitate cu Directiva 2014/53 / UE. Textul integral al declarației de conformitate UE poate fi găsit 

pe următorul site web: www.hama.com -> 00186437 -> Descărcări. 

Bandă (frecvențe) de frecvență 2.4 GHz 

Puterea maximă transmisă prin frecvență radio < 100 mW 

 
Specificații conform Directivei UE 2019/1782 

Marcă, 

Numărul registrului 

comercial, adresa 

Hama, HRA12159, 

Strada Dresdner. 9, 
86653 Monheim, Germania 

Identificator de model GQ48-240200-AG 

Tensiune de intrare 100 - 240 V 

Frecvența de intrare AC 50/60 Hz 

Tensiunea de ieșire / curentul de ieșire / puterea 

de ieșire 

24.0 V DC 

2.0 A 
48.0 W 

Eficiență medie în timpul funcționării 87.8% 

Eficiență la sarcină redusă (10%) 83.6% 

Consum de energie la sarcină zero 0.10 W 



 


