HEXTIO
ESTERILIZADOR DE AR
GUIA DO UTILIZADOR E INSTRUÇÕES

Caro Cliente
Obrigado por comprar o esterilizador de ar Hextio, esta é uma
das tecnologias mais avançadas para desinfetar o ar. O Hextio é
repleto de energia e tecnologia para fornecer ar limpo rápido e
eficiente. Esperamos que você goste de usar o seu produto novo!

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR A SUA UNIDADE
Ao utilizar o Hextio, devem ser observadas precauções básicas de segurança,
incluindo as seguintes:

AVISO
PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO, CHOQUE ELÉTRICO OU FERIMENTOS

•
•
•
•
•
•
•
•

Utilize o aparelho apenas para a utilização pretendida.
Para proteger contra o risco de choque elétrico, não mergulhe qualquer parte
do sistema em água ou em quaisquer outros líquidos.
Este aparelho não é um brinquedo.
Este aparelho não deve ser utilizado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas.
As crianças devem ser sempre supervisionadas.
Nunca olhe diretamente para as luzes ultravioleta acesas, pois pode danificar
permanentemente os olhos.
Para reduzir o risco de choque elétrico ou danos no aparelho, desligue-o da
tomada antes de limpar ou efetuar qualquer manutenção no aparelho.
Tome atenção a todos os avisos.
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Aviso – Indica instruções de segurança importantes que devem
ser seguidas para evitar ferimentos

Cuidado – Indica informações importantes para a sua atenção
para evitar o risco de ferimentos ou danos na unidade

Proibido – Indica ação proibida
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SEGURANÇA DE INSTALAÇÃO
Se o aparelho emitir fumo,
odores incomuns ou fazer ruídos estranhos, desligue imediatamente o aparelho da ficha.
Contacte o seu distribuidor .

Nenhuma forma de água ou
líquido deve entrar na unidade.
Se isto ocorrer, desligue
imediatamente o aparelho e
desligue-o da ficha. Contacte o
seu distribuidor .

1

2

Certifique-se de que o cabo de
alimentação está bem ligado à
tomada. Se a energia não estiver ligada corretamente, isto
pode provocar um incêndio.

Não toque na ficha com as
mãos molhadas, pois pode
causar ferimentos graves.
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Não pulverize materiais
inflamáveis perto do aparelho, pois este é um risco de
incêndio.
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3

Não bloqueie a entrada de ar
do aparelho, pois isto reduzirá
o fluxo de ar e resultará num
mau desempenho e danificará
o aparelho.
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5

Não se sente, se sente ou
coloca objetos pesados sobre
o aparelho, pois pode resultar
em ferimentos e/ou danos na
unidade.

7

Não coloque objetos pesados
no cabo de alimentação, pois
pode provocar um incêndio e/
ou um choque elétrico.

Não mova o produto enquanto
estiver ligado. uma vez que
isto pode causar um incêndio
e/ou um choque elétrico.

8
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Não altere nem modifique a
ficha ou o cabo desta unidade,
pois pode provocar um incêndio ou um choque elétrico.

Utilize o cabo de alimentação
e a saída adequados, não
carregue excessivamente as
tomadas com vários cabos
simultaneamente.

Mantenha o produto afastado
de gases inflamáveis, líquidos
ou outras substâncias combustíveis, uma vez que tal pode
provocar uma explosão.
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Para proteger contra o risco de
choque elétrico, não mergulhe
qualquer parte do sistema em
água ou em quaisquer outros
líquidos.

Não tente reparar ou substituir
qualquer parte deste equipamento a não ser que seja
especificamente recomendado neste manual. Todos os
outros serviços devem ser encaminhados para um técnico
qualificado.
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Desligue a unidade enquanto
cozinho.
Os óleos libertados durante
a cozedura podem reduzir o
tempo de vida do esterilizador.
Depois de cozinhar, o quarto
deve ser ventilado para remover óleos. Pode agora ligar
a unidade ON para remover os
cheiros.
16

Posicione o aparelho a pelo
menos 3 metros de distância
da cama, para evitar um
arrefecimento excessivo
causado pelo sono em fluxo de
ar direto.

19

O fluxo de ar não deve ser
restringido ou obstruído por
grandes itens, tais como
mobiliário, artigos eletrónicos
ou cortinas.
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Desligue o aparelho quando
limpar um quarto.
Depois da limpeza, é importante ventilar corretamente
a sala antes de voltar a ligar o
aparelho.
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Ventilação diária da sala durante pelo menos 30 minutos.
O aparelho foi concebido para
purificar e esterilizar o seu ar
interior e fá-lo-á eficazmente
quando utilizado corretamente.
Uma boa qualidade do ar interior também requer ventilação
da sala. Recomendamos abrir
janelas e portas, ou operar o
ar condicionado, durante pelo
menos 30 minutos por dia.
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Utilize uma tomada de alimentação dedicada.
Um raio ou eletricidade
estática pode afetar o circuito
e provocar um incêndio ou
danificar o aparelho. Para evitar isto, ligue o aparelho a uma
tomada dedicada à terra.

20
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PEÇAS E COMPONENTESCHAVE
A UNIDADE

1

Filtro HEPA filtro de
carbono

2

Lâmpada UVC

3

Filtro Hexagon TiO2

4

Suporte de borracha

5

Bandeja do Reator

6

Câmara espelhada

7

BLDC Sirocco Fan

8

Sensor VOC

9

Lastro UVC

10

Led de logotipo

11

Sensor de Controlo
Remoto

12

Interruptor de alimentação
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Conselho de Controlo

FUNÇÕES DE LUZ LED
O modo é indicado pela cor do LED logo da seguinte forma:
Modo azul – automático. Indica boa qualidade do ar e velocidade normal do ventilador de 20%
Vermelho – modo automático. Indica má qualidade do ar e alta velocidade de ventilação de 100%
Verde – modo manual. A potência do ventilador pode ser definida a 3 velocidades; baixo 20%, médio
50%, ou 100%

Vermelho, intermitente continuamente – indica que a substituição da célula do reator está
devida.
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CONTROLE REMOTO

Ligar/DESLIGAR

Velocidade do ventilador

Sono

LED
Modo Manual

Nome:

Função

Ligar/DESLIGAR

Para ligar a unidade ON/OFF. Vai ouvir um sinal sonoro.

Velocidade do ventilador

Para aumentar a velocidade do ventilador, prima primeiro o botão
MANUAL, depois SPEED + para aumentar a velocidade e a velocidade para diminuir a velocidade.
Velocidades do ventilador: FAN 1 (20%), FAN 2 (50%), FAN 3 (100%)

LED

Acende as luzes LED acesas/desligadas.

Sono

Quando o botão de sono é premido, o ventilador muda para muito baixo
(10%) e todas as luzes LED estão desligadas.

Modo Manual

Este botão muda a unidade do modo Automático para o Modo Manual,
onde pode ajustar a velocidade do ventilador.
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CAPOTA DE FLUXO DE AR

Para retirar, puxe firmemente
de um lado do exaustor, não
puxe pela frente.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO HEPA E FILTROS THE CARVAO
Recomenda-se a alteração dos filtros a cada 6meses, dependendo do nível de poluição.
Desligue o aparelho antes de escame em qualquer trabalho de manutenção.
1. Retire a tampa do filtro
depois de desaparafusar os
2 parafusos de canto.
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2. Representantelaça o filtro antigo com o novo um
(lado preto para cima).

3. Volte a colocar a tampa
do filtro no seu lugar e
aperte os 2 parafusos de
canto.

COMO SUBSTITUIR A CÉLULA DO REATOR
A célula do reator deve ser substituída após 8000 horas de trabalho. A unidade tem um temporizador integrado e informá-lo-á quando as 8000 horas passaram, apresentando uma luz
vermelha intermitente.
Desligue o aparelho antes de escame em qualquer trabalho de manutenção.
Invólucro cromado espótedo
para uma refletividade ótima
Lâmpada UVC
10 X filtros de tubo hexagonal
Rio Tio2 cromado nano

Pontos de desbloqueio de
fixação de parafusos

Vida útil = 8000 horas
Alarme quando alterado needed
Criação zero de ozono

1

2

3

4

Desaparafusar os 2
parafusos de canto que
fixam a tampa do filtro e
retire a tampa do filtro
e o filtro.

5

Retire o fio que liga a antiga célula do
reator à unidade.

6

Substitua-a pela nova célula do reator e
monte em ordem inversa. A célula do reator usada é totalmente reciclável. Como
consumidor, é da sua responsabilidade
eliminá-lo corretamente.

7

Agora levante cuidadosamente a parte
superior, segurando o PCB, e monte-a na
nova célula do reator em ordem inversa.
Em seguida, coloque a nova célula do
reator dentro da unidade e monte em
ordem inversa.
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Agora volte a ligar o HEXTIO, prima e
segure o botão de alimentação durante
10 segundos, para reiniciar o temporizador de aviso. Onosso HEXTIO está pronto
para as próximas 8.000 horas.

Retire os 2 parafusos
indicados nesta imagem.

Vire a unidade de cabeça
para baixo, retire os 4 pés
de borracha e desaperte
os 4 parafusos por baixo
deles.
Abra o corpo e desaperte
os 4 parafusos que fixam a
célula do reator à unidade.
(abrir a unidade pode ser
um pouco difícil no início,
mas não se preocupe,
abrir-se-á se tiver seguido
os passos acima)
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SOLUÇÕES PARA PROBLEMAS:
PROBLEMA

CAUSA POSSÍVEL

SOLUÇÃO

O produto não liga.

A ficha não está corretamente
inserida na tomada de ligação
à terra.

Ligue o aparelho a uma tomada com
ligação à terra.

O controlo remoto está sem
energia da bateria.

Substitua as pilhas de acordo com a
polaridade.

A força do fluxo de ar
esta fraca e o produto produz ruído.

O pré-filtro acumulou demasiado pó.

Limpe o pré-filtro para evitar este
problema Também mude o filtro HEPA
quando deve ser pago.

A predefinição do
temporizador não
funciona.

A função temporizador não foi
ativada.

Desa um temporizador, de acordo com
as instruções deste manual.

A função de purificação do ar não está
a funcionar corretamente.

O ar interior está fortemente
contaminado.

O quarto requer ventilação.

O pré-filtro está bloqueado.

Limpe o pré-filtro.

O filtro HEPA está bloqueado

Substitua o filtro HEPA.

O quarto é muito grande para a
unidade.

Selecione o Viruskiller certo de acordo
com o tamanho do quarto.

O fluxo de ar é restrito

Certifique-se de que existe uma distância suficiente à volta do produto e de
que a entrada e saída de ar da unidade
estão desobstruídas.

Cheiro de novo produto

O revestimento antimicrobiano da célula
do reator pode libertar uma pequena
quantidade de odor inofensivo. Deve
desaparecer dentro de uma a duas
semanas.

Filtros húmidos

Ao limpar o pré-filtro com água, certifique-se de que está completamente
seco antes de voltar a instalar.

O produto foi utilizado em
ambientes com uma elevada concentração de odores
alimentares..

Os odores alimentares são oleosos e
podem penetrar no filtro ou no módulo
de esterilização. Utilize uma ventilação
adequada.

O produto tem sido utilizado em
ambientes com uma elevada
concentração de fumo

Nas áreas que emitem demasiado fumo,
o desempenho do módulo de esterilização pode ser afetado. Utilize uma
ventilação adequada.

O cheiro estranho é
emitido do dispositivo
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ATENDIMENTO AO CLIENTE
Neste manual, encontrará um cartão com detalhes da sua garantia. Por favor contacte o seu distribuidor se encontrar problemas com a sua unidade ou para obter filtros de substituição ou câmara
de reator quando estes chegarem ao fim da vida.
Danos ou avarias causadas por negligência, abuso, reparações não autorizadas ou utilização não
estão de acordo com o Manual do Utilizador.
Todas as garantias são anuladas e o custo de reparação será devido pelo utilizador em caso de
danos causados por:
- Colocar objetos estranhos (tais como água, líquidos, óleos de fragrância, brinquedos, etc.) dentro
ou fora da unidade;
- Transporte ou manuseamento;
- Utilização de produtos como benzeno ou diluentes;
- Alimentação ou tensão de saída incorretas;
- Avaria ou perda de parte causada por desmontagem ou modificações não autorizadas;
- Reparação ou substituição realizada por pessoas não autorizadas
- Não aderir às instruções fornecidas neste manual deutilização, e conforme dado pelo centro de
atendimento ao cliente local;
- Uso descuidado ouimpróprio;
- Causado pela exploração do produto num ambiente corrosivo ou húmido.

ESPECIFICAÇÕES
A empresa reserva-se o direito de conduzir alterações ao design e especificações do produto
sem aviso prévio.
Descrição:

Air Sterilizer

Marca:

VIRUSKILLER

Modelo Nº:

HEXTIO

Consumo máximo
de eletricidade:

15 watt

Peso líquido:

1.33 Kg

Dimensões
Líquidas:

330 x 106 x 126 mm

Fluxo de ar (CFM)

12-20

Lâmpadas UVC

1 x 6W (253.7 nm)

Filtros de tubo
hexagonal Rio Tio2
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World Leading Air Sterilization Equipment

Sales & Design: First Floor, Columbia Mill, Bedford Street, Bolton, BL1 4BA
Tel : +44 (0) 1204 238823,
E-mail: info@radic8.com,
Manufacturer: INBair Korea LTD
3~4F, 72, Jomaru-ro 411 Beon-gil, Bucheon-si, Gyeonggi-do, South Korea
E-mail: inbair01@naver.com, www.inbair.com

Made in Korea | Projetado na Inglaterra
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