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Estimado cliente
Obrigado por adquirir o purificador de ar HEXTIO, o melhor da tecnologia de ar
limpo. Este produto é repleto com poder e tecnologia para fornecer ar limpo de
maneira rápida e eficiente. Nós esperamos que você tenha uma ótima experiência usando o seu aparelho novo!
A tecnologia Viruskiller foi testada contra os principais vírus aerotransportados
(Poliovírus, Influenza Virus, Adenovirus e Coronavirus DF2). O teste prova a redução desses vírus com uma eficiência cerca de 100%. Os resultados para esses
patógenos transportados pelo ar são os mesmos para toda a gama de Viruskiller.
Os produtos Radic8 da linha Viruskiller (Hextio, VK 401, VK 102 e VK 103) não são
aprovados pela FDA.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O SEU PURIFICADOR DE AR
Ao utilizar o seu VK 401, precauções básicas de segurança
devem ser observadas, incluindo as seguintes:

ATENÇÃO
PARA REDUZIR O RISCO DE FOGO, CHOQUE ELÉTRICO, OU FERIMENTOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilize a unidade purificadora de ar apenas para seu uso pretendido.
A fim de proteger contra o risco de choque elétrico, não emerja nenhuma
parte do sistema em água ou quaisquer outros líquidos.
Este dispositivo NÃO é um brinquedo.
Este dispositivo NÃO deve ser utilizado por crianças ou pessoas com reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais.
Crianças devem ser supervisionadas por todo tempo.
Nunca olhe diretamente para luz ultravioleta, uma vez que a mesma pode causar danos irreversíveis aos seus olhos.
Para reduzir o risco de um choque elétrico ou dano à unidade, desligue e
retire o equipamento da tomada antes de limpar ou realizar procedimentos de
manutenção.
Preste atenção a todos os avisos.
Não há riscos associados à radiação UV enquanto os equipamentos estiverem em uso. As câmaras e ventiladores do reator UV são selados de maneira a
garantir que não haja riscos de danos e exposição à radiação UV. Sensores internos de qualidade do ar presentes nos dispositivos também alertam quando
os filtros das unidades precisam ser limpos e substituídos.
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Aviso – Indica instruções de segurança importantes que devem
ser seguidas a fim de evitar ferimentos

Atenção – Indica informações importantes para sua atenção a fim
de evitar o risco de ferimentos ou danos à unidade

Proibido – Indica ações proibidas
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INSTALAÇÃO DE SEGURANÇA

Caso a unidade emita fumaça,
odores estranhos ou faça ruídos, desligue-a imediatamente
e retire-a da tomada. Contate
o seu distribuidor.

Nenhuma forma de água ou
líquido deve entrar em contato
com a unidade. Caso isso
ocorra, desligue-a imediatamente e retire-a da tomada.
Contate o seu distribuidor.

Não posicione nenhum objeto
pesado sobre o cabo de alimentação, uma vez que isso
pode gerar fogo e/ou choque
elétrico

1

2

3

Garanta que o cabo de alimentação esteja conectado
firmemente à tomada. Caso não
esteja conectado corretamente, pode causar fogo.

Não toque na ficha de tomada
com mãos úmidas ou molhadas, devido ao risco de causar
ferimentos graves.

Não bloqueie a entrada de ar
da unidade, uma vez que isso
poderá reduzir o fluxo de ar,
resultando num desempenho
baixo e pode causar danos à
unidade.
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Não pulverize materiais
inflamáveis próximo à unidade,
devido ao perigo de incêndio.

Não se sente, se apoie ou posicione objetos pesados sobre
a unidade, devido ao risco de
causar ferimentos ou danos ao
equipamento.

Não mova o produto enquanto
o mesmo estiver ligado, pois
isso pode gerar fogo ou choque
elétrico.
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Não altere ou modifique a ficha
ou cabo da unidade. Isso pode
gerar fogo ou choque elétrico.

Use tomadas e cabos de
alimentação apropriados e não
sobrecarregue as tomadas
com muitos cabos de alimentação simultaneamente.
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A fim de proteger contra um
risco de choque elétrico, não
emerja nenhuma parte do
sistema em água ou quaisquer
outros líquidos.

Não tente reparar ou substituir
nenhuma parte do equipamento
a menos que especificamente
recomendado neste manual. Todos os outros serviços
devem ser direcionados a um
técnico qualificado.
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Desligue a unidade ao limpar
o ambiente.
Após a limpeza, é importante
ventilar o ambiente adequadamente antes de voltar a
ligar a unidade.

Desligue a unidade ao cozinhar
Óleos liberados ao cozinhar
podem reduzir a vida útil do
produto. Após cozinhar, o
ambiente deve ser ventilado
para remover os óleos. A partir
de então, você poderá ligar
a unidade para remoção de
possíveis odores..

Mantenha o produto longe de
gases inflamáveis, líquidos ou
outras substâncias combustíveis, uma vez que isso
pode levar a uma explosão.
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Por favor verifique o aparelho
para asegurar a voltagem
correcta.
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O fluxo de ar NÃO deve ser
restringido ou obstruído,
por itens grandes como
mobílias, itens eletrônicos ou
cortinas.
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Ventilação ambiente diariamente por no mínimo 30 minutos. A unidade deve ser utilizada
para purificar o ar interno e o
fará efetivamente quando utilizada da maneira correta. A boa
qualidade do ar interno também
requer ventilação do ambiente.
Recomendamos a abertura de
janelas e portas, ou operação
de ar condicionado, por no
mínimo 30 minutos por dia.

Posicione a unidade no mínimo a 3 metros de distância da
cama, para evitar resfriamento
excessivo causado pelo sono
diretamente no fluxo de ar.

Use uma tomada elétrica
exclusiva. Iluminação ou
eletricidade estática podem
afetar o circuito ou causar fogo
ou danos à unidade. Para evitar
isso, conecte a unidade a uma
tomada exclusiva e aterrada.
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PARTES CHAVE E COMPONENTES
A UNIDADE

Reservatório de filtro

Display e monitoramento

PAINEL DE CONTROLE

Sensor de controle remoto
Painel de controle
Botão liga/desliga

Modo
(iluminação)
Velocidade de ventilação

Nome

Função

Sensor do controle remoto

Posicione o seu controle remoto para o sensor para que o controle possa operar
a unidade

Display e
Monitoramento

Altera a informação mostrada na tela em LED na seguinte ordem: tempo da
lâmpada UV, temperatura atual, velocidade de ventilação

Botão ON/OFF

Para ligar ou desligar a unidade. Você ouvirá um bipe.

Velocidade de
ventilação

Pressione o botão “Up” para aumentar a velocidade de ventilação. Pressione o
botão “Down” para diminuir a velocidade. Velocidades de ventilação: FAN 1 (silenciosa), FAN 2 (normal), FAN 3 (alta velocidade)

Modo
(Iluminação)

Segure o botão “lamp” por alguns segundos para ligar/desligar as lâmpadas LED
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CONTROLE REMOTO

1) Botão liga/desliga
2) Aumentar velocidade
de ventilação

4) Mode

3) Diminuir velocidade
de ventilação

5) Temporizador -

6) Temporizador +

7) Lâmpada LED liga/desliga

Número

Nome

Função

1)

Botão liga/desliga

Para ligar ou desligar a unidade. Você ouvirá um bipe.

2)

Aumentar velocidade de ventilação

Aumenta a velocidade de ventilação. Velocidades de ventilação:
FAN 1 (silenciosa), FAN 2 (normal), FAN 3 (alta velocidade).
Diminui a velocidade de ventilação.

3)

Diminuir velocidade
de ventilação

Diminui a velocidade de ventilação.

4)

Modo

Altera a informação mostrada no display em LED na seguinte
ordem: tempo de lâmpada UVC, temperatura atual, velocidade
de ventilação.

5)

Temporizador (-)

Configura um tempo de operação para a unidade. A unidade irá
parar de funcionar após finalizado o tempo especificado.

6)

Temporizador (+)

Configura um tempo de operação para a unidade. A unidade irá
parar de funcionar após finalizado o tempo especificado.

7)

Lâmpada LED ON/
OFF

Utilizado para ligar ou desligar a lâmpada LED azul da unidade.
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LIMPANDO O PRÉ-FILTRO
LIMPANDO O PRÉ-FILTRO
Garanta que a unidade esteja DESLIGADA e desconectada da eletricidade. Nós recomendamos
que você verifique o pré-filtro regularmente e
limpe-o semanalmente. O pré-filtro plástico é reutilizável, para limpá-lo, siga os procedimentos abaixo:
a) Abra o suporte na parte superior da unidade ①.
Gentilmente, deslize o reservatório do filtro para
cima e para fora da unidade ②.

1
2
3
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b) Deslize o pré-filtro para fora e separe-o ③ do
filtro HEPA ④.
Garanta que você tenha removido
o filtro HEPA antes de lavar o pré-filtro.
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c) Limpe o pré-filtro utilizando um aspirador de
pó. Limpar com água morna também é possível,
entretanto, seque o filtro completamente antes de
reinstalar.
Você pode agora devolver os filtros ao seu compartimento na unidade VK 401. Garanta que a parte
de carbono do filtro esteja posicionada em direção
à parte posterior da unidade. Feche o suporte do
filtro. A unidade pode ser ligada novamente

SUBSTITUINDO OS FILTROS LATERAIS DE CARBONO
Garanta que a unidade esteja desligada e desconectada da eletricidade. Retire os parafusos e abra a
porta lateral dos filtros ⑤ e substitua o filtro de carbono dentro da unidade. Feche a porta, reinsira
os parafusos e aperte-os.
Os filtros HEPA e de carbono não são reutilizáveis e devem ser substituídos. Por favor, contate o seu
distribuidor e compre filtros HEPA e de carbono para substituição. Dependendo dos níveis de poluição, a vida útil dos filtros HEPA podem ser maiores ou menores do que os tempos de uso recomendados abaixo:
Célula do reator (horas)

8000

Filtro HEPA (horas)

2000

Filtros de carbono (horas)

6000

UVC lamps
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SUBSTITUINDO O FILTRO HEPA
O filtro HEPA não é reutilizável e deve ser trocado após 2000 horas de
uso. O display no painel indicará um alerta “FILt”. Para trocar o filtro
HEPA verifique a Figura 1, e siga as instruções abaixo:
a) Abra o suporte na parte superior da unidade ①.
Gentilmente, deslize o reservatório do filtro para cima e para fora da unidade ②.
b) Deslize o pré-filtro para fora e separe-o ③ do filtro HEPA ④
c) Descarte de maneira segura o filtro usado, colocando-o em um saco plástico e selando-o.
d) Faça a substituição pelo novo filtro HEPA
e) Coloque os filtros novamente dentro da unidade. Garanta que a parte de carbono do filtro esteja
posicionada em direção à parte posterior da unidade. Feche o suporte do filtro. A unidade pode ser
ligada novamente.
f) Pressione e segure o botão “up” da unidade por 14 segundos, para resetar o alerta do temporizador
do filtro. Agora sua unidade está pronta para operar pelas próximas 2000 horas.

1

2
3
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SUBSTITUINDO AS CÂMARAS REATORAS
Para garantir que as unidades VK 102 e VK 103 permaneçam funcionais, a câmera do reator deve
ser substituída a cada 8000 horas. A sua unidade indicará quando a troca for necessária através do
código “-0001” no display LED.

1. Desligue a unidade e desconecte-a da eletricidade.
2. Remova os 12 parafusos na parte posterior da
unidade.

5. Remova os 4 parafusos laterais de cada
câmara, sendo cuidadoso para garantir que o fio
terra próximo ao quadro de distribuição esteja
destacado e permaneça intacto.

earth wire

3. Coloque a unidade de costas e cuidadosamente levante e abra a parte frontal da unidade

(certifique-se de que nenhum fio esteja desconectada ao levantar a tampa frontal).

4. Remova os cabos preto e branco conectados
às câmaras reatoras (marcados por J5 na placa
de circuito impresso).

6. Remova as câmaras de reator usadas e substitua pelas novas que já estão conectadas juntas.
Retorne novamente os 4 parafusos às laterais de
cada câmara, certificando-se de que o fio terra
esteja reconectado ao parafuso mais próximo à
placa do circuito. Conecte o cabo do novo reator
à placa de circuito.
7. Feche a unidade cuidadosamente garantindo
que não haja fios presos ou danificados. Coloque
os 12 parafusos à parte posterior da unidade
8. Agora ligue novamente a sua unidade VK 401,
pressione e segure o botão por 14 segundos,
para resetar o temporizador de alerta. A sua unidade VK 401 está pronta para ser utilizada pelas
próximas 8000 horas.
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MENSAGENS DE ERRO

Troca da célula do reator

O tempo de vida útil da célula do reator é de 8000 horas. Quando este tempo acabar, o temporizador da unidade mostrará um menos (-). Assim que você visualizar
esta mensagem, deverá realizar a substituição da célula do reator.
1

Mau funcionamento da lâmpada UV

Esta é uma mensagem de erro que se refere ao mau funcionamento das lâmpadas UV. Desligue a unidade e contate o serviço de atendimento ao cliente.

2

Erro de superaquecimento do circuito

Esta é uma mensagem de erro que se refere ao sobreaquecimento da placa de
circuito. Desligue a unidade e contate o serviço de atendimento ao cliente.

3

Erro de ventilação

Este erro indica que o ventilador não está funcionando adequadamente. Desligue
a unidade e contate o serviço de atendimento ao consumidor.

4
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Antes de ligar para a assistência técnica, reveja esta lista. Ela pode lhe economizar tempo e evitar
gastos. Esta lista inclui ocorrências comuns que não são resultado de defeitos inerentes ao uso ou
materiais.
Problema

Possível causa

Solução

O produto não liga

A ficha não está adequadamente inserido na tomada

Ligue o equipamento numa tomada
funcional

O controle remoto está sem
bateria

Substitua as baterias de acordo com a
polaridade

A voltagem da tomada é muito
baixa

Garanta que você tenha ligado a unidade
a uma tomada exclusiva.

Fluxo de ar fraco e
barulho no produto

O pré-filtro acumulou muita
poeira

Limpe o pré-filtro para evitar esse
problema. Também troque o filtro HEPA
quando necessário.

A configuração do
temporizador não
funciona

A função de temporização não
foi ativada

Ajuste o temporizador, de acordo com
as instruções deste manual

A função de purificação do ar não
funciona adequadamente

O ar de entrada encontra-se
altamente contaminado

A sala precisa de ventilação

O pré-filtro está bloqueado

Limpe o pré-filtro.

O filtro HEPA está bloqueado

Substitua o filtro HEPA

A sala é muito grande para a
unidade

Selecione o Viruskiller adequado ao
tamanho da sala

Há restrição do fluxo de ar

Garanta que há adequada circulação a
volta do equipamento e que a saída/entrada de ar não esteja obstruída

Odor de produto novo

O revestimento da célula do reator pode
liberar uma quantidade pequena de odor
não nocivo. O mesmo deve desaparecer
em uma ou duas semanas

Filtros úmidos

Ao limpar o pré-filtro com água, garanta
que ele esteja completamente seco
antes de reinstalá-lo

O produto foi utilizado em ambientes com alta concentração
de odores de comida

Odores de comida são oleosos e podem
penetrar no filtro ou na câmara do
reator. Utilize ventilação adequada

O produto foi utilizado em ambientes com alta concentração
de odores de fumaça

Odores de comida são oleosos e podem
penetrar no filtro ou na câmara do
reator. Utilize ventilação adequada

Odor estranho é
emitido do equipamento
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SERVIÇOS AO CONSUMIDOR
Neste manual, você encontrará um cartão contendo os detalhes da sua garantia limitada. Por favor,
contate o seu distribuidor se você encontrar problemas com a sua unidade ou para encontrar filtros
de substituição ou câmaras de reator quando estes atingirem o final da sua vida útil.
Defeitos ou mau funcionamento causados por negligência, abuso, reparos não autorizados ou uso
em desacordo com o Guia do Usuário não serão cobertos. Todas as garantias são anuladas e o custo
do reparo será pago pelo usuário em caso de danos causados por:
•
•
•
•
•
•

transporte ou manuseio;
uso de produtos como benzeno ou diluentes;
suprimento de energia ou voltagem inadequados;
quebra ou perda de partes causada por desmontagem não autorizada ou por modificações;
reparo ou substituições realizadas por pessoal não autorizado;
não adesão às instruções fornecidas neste Guia do Usuário, bem como fornecidas pelo centro
de serviços de atendimento ao consumidor local;
falta de cuidado ou uso inapropriado; e
operação do produto em ambiente corrosivo ou úmido.

•
•

ESPECIFICAÇÕES
A empresa se reserva do direito de fazer alterações no design e especificações do produto sem aviso
prévio.
Descrição

Purificador de ar

Marca

VIRUSKILLER

Modelo

VK 401

Consumo máximo
de eletricidade

140 watt

Peso líquido

12.9 Kg
28 Lbs

Dimensões (mm)

365 H x 170 D x 590 W mm
14.4 H x 6.7 D x 23.2 W in

Nível de ruído (dB)

46-54

Fluxo de ar (CFM)

70 – 141

Lâmpadas UVC

8

Filtros hexagonais
de dióxido de
titânio

~30

Comprimento do
cabo de alimentação

1.2 m
4 ft
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CONEXÕES DA PLACA DE CIRCUITO

•
•
•
•
•
•

TO FRONT PCB: PARA PLACA DE CIRCUITO FRONTAL
TO LED: PARA LED
TO TOP BLUE LED: PARA LUZ AZUL LED DO TOPO
TO FAN: PARA VENTOINHA
TO UV: PARA UV (Camara de Reação)
AC INPUT: ENTRADA AC

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 | Designed in England
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