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Dicas Ambientais
O material da embalagem é reci-
clável. Procure selecionar plásti-
cos, papel e papelão e enviar às 
companhias de reciclagem.

Este equipamento não pode ser 
tratado como lixo doméstico, de-

vendo ser entregue para descarte a um sistema 
de reciclagem de equipamentos elétricos e ele-
trônicos que atenda à legislação local.

Obrigado por escolher a Electrolux. Neste ma-
nual você encontra todas as informações para 
a sua segurança e o uso adequado do seu Pu-
rificador de Ar. Leia todas as instruções antes 
de utilizar o aparelho e guarde-as para futuras 
referências. Em caso de qualquer dúvida, ligue 
gratuitamente para o Serviço de Atendimento 
ao Consumidor 3004 8778 (capitais e demais 
regiões metropolitanas) ou 0800 728 8778 (de-
mais regiões).

Consulte nosso site na Internet www.electrolux.
com.br, nele você poderá encontrar informa-
ções sobre acessórios originais Electrolux, as-
sim como informações de manuais e catálogos 
de toda a linha de aparelhos Electrolux.

Este aparelho não se destina à utilização por 
pessoas (inclusive crianças) com capacidades 
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou 
por pessoas com falta de experiência e conhe-
cimento, a menos que tenham recebido instru-
ções referentes à sua utilização ou estejam sob 
a supervisão de uma pessoa responsável pela 
sua segurança.

Segurança para Crianças
As crianças devem ser vigiadas para assegurar 
que elas não estejam brincando com o aparelho. 
Não permita que seu Purificador seja manuse-
ado por crianças, mesmo que ele esteja desli-
gado.
Evite acidentes. Após desembalar o Purificador, 
mantenha o material da embalagem fora do al-
cance de crianças. 

Desligue o Purificador da tomada sempre 
que fizer limpeza ou manutenção.
Nunca desligue o Purificador da tomada 
puxando pelo cabo de alimentação. Use o 
plugue.
Não prenda, torça ou amarre o cabo de ali-
mentação.
Para sua segurança, este aparelho só deve 
ser aberto pela assistência técnica, ou por 
uma pessoa devidamente qualificada.
Se o cabo de alimentação estiver danifica-
do, este deve ser substituido pelo Serviço 
Autorizado Electrolux, a fim de evitar riscos.
Não tente consertar o Purificador em ne-
nhuma circunstância. Consulte sempre o 
Serviço Autorizado Electrolux e exija peças 
originais de reposição.
Se seu eletrodoméstico apresentar algum 
ruído estranho ou odores durante o funcio-
namento, desligue-o e retire o cabo de ali-
mentação da tomada.
Não derrube água sobre o aparelho nem 
mergulhe-o na água.
O Purificador não possui a função de elimi-
nar o monóxido de carbono. Se for utilizá-lo 
próximo à aparelhos que causem combus-
tão, como aquecedores à gás por exemplo, 
permita que o ar circule pelo ambiente.
Não deixe o aparelho próximo de fontes de 
calor como fornos, aquecedores, etc.

Guarde a nota fiscal de compra. A garantia 
só é válida mediante sua apresentação no 
Serviço Autorizado Electrolux.
A etiqueta de identificação onde estão as 
informações do código, modelo, fabricante 
e outras, será utilizada pelo Serviço Autori-
zado Electrolux caso seu Purificador de Ar 
necessite reparo. Não a retire do local onde 
está adesivada.
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Pré-filtro
Este é o primeiro filtro pelo qual o ar passa no 
Purificador e retêm toda a sujeira visível, au-
mentando a vida útil do filtro HEPA. Siga as re-
comendações de limpeza para manter o máximo 
desempenho do seu Purificador (Ver capítulo 7).

Filtro HEPA
Do inglês “High Efficiency Particulate Air”, é um 
filtro de Partículas Aéreas de Alta Eficiência que 
retêm particulas suspensas no ar da ordem de 
micrometros.

Filtro de carvão ativado
Tem como função principal a desodorização e a 
purificação do ar através da retenção de partí-
culas de fumaça.

Lâmpada Ultravioleta
A lâmpada UV tem função esterilizante que eli-
mina alguns tipos de microorganismos como 
bactérias, vírus e fungos causadores de aler-
gias, problemas respiratórios e outros efeitos 
indesejáveis à saúde.

Ionizador
Tem a função de agrupar partículas suspensas 
no ar que serão mais facilmente retidas pelo 
filtro ou terão seu decaimento acelerado, faci-
litando sua remoção com um pano úmido ou 
aspirador de pó.

1  Painel de controle

2  Saída de ar

3  Base

4  Alça para transporte

5  Trava da grade de entrada de ar

6  Grade de entrada de ar 

6

5

4

3

2
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Pré-filtro

Filtro HEPA

Lâmpada 
Ultravioleta

Ionizador

Filtro de 
carvão ativado

Para sua tranquilidade, a Electrolux possui uma 
rede de Serviços Autorizados altamente quali-
ficada para instalar o seu Purificador. Entre em 
contato com um dos Serviços Autorizados Elec-
trolux da relação que acompanha o aparelho. A 
instalação deste eletrodoméstico não é gratuita 
e para este serviço será cobrada uma taxa de 
instalação.

Esta instalação não compreende serviços de 
preparação do local (ex.: alvenaria, rede elétri-
ca, tomadas, disjuntor), pois são de responsabi-
lidade do Consumidor.

Condições do Local de Instalação
Posicione o Purificador em um local plano, fir-
me, onde não haja incidência direta dos raios 
solares e distante de fontes de calor (fogão, 
forno, aquecedor, etc.). Os raios solares podem 
afetar o acabamento do aparelho e as super-
fícies aquecidas podem causar o aumento do 
consumo de energia elétrica, assim como am-
bientes com temperaturas muito baixas também 
podem afetar sua performance.

*Os níveis de tensão de alimentação com o qual 
este aparelho opera são estabelecidos nos “Pro-
cedimentos de Distribuição de Energia Elétrica 
no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST)” da 
ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

Verifique se a variação máxima da tensão no lo-
cal de instalação, não ultrapassa os valores da 
tabela. Caso a tensão esteja fora destes limites, 
adapte um regulador de tensão (estabilizador) 
não inferior a 1000 VA.

Variação Admissível de Tensão*

Tensão (V) Mínima (V) Máxima (V)

127 116 133

220 201 231

Instalação Elétrica
Verifique se a tensão do seu aparelho é 127V ou 
220V na etiqueta em sua base, na embalagem, 
ou na etiqueta próxima ao plugue do cabo de ali-
mentação. Este eletrodoméstico pode ser ope-
rado na faixa de tensão conforme tabela abaixo:

Para evitar ruídos excessivos
Deixe o Purificador o mais distante possível 
da sua cama quando estiver dormindo.



5

Para sua segurança, solicite a um eletricista de 
sua confiança que verifique a condição da rede 
elétrica do local de instalação do Purificador, e 
para maiores informações entre em contato com 
o Serviço Autorizado Electrolux.

Tenha cuidado para que o Puri-
ficador não fique apoiado sobre 
o cabo elétrico. Ligue seu Pu-
rificador a uma tomada exclu-
siva, não utilize extensões ou 
conectores tipo T (benjamim). 
Este tipo de ligação pode cau-
sar acidentes com fogo e uma 

sobrecarga na rede elétrica prejudicando o de-
sempenho do seu Purificador.

Os fios da tomada onde será ligado o seu Purifi-
cador devem ser de cobre e instalados de acor-
do com a NBR5410. 

Informamos que o plugue do 
cabo de alimentação deste ele-
trodoméstico respeita o novo 
padrão estabelecido pela nor-
ma NBR 14136, da Associação 
Brasileira de Normas Técni-
cas – ABNT, e pela Portaria nº 
02/2007, do Conmetro.

Assim, caso a tomada da sua residência ainda 
se encontre no padrão antigo, recomendamos 
que providencie a substituição e adequação da 
mesma ao novo padrão NBR14136, com um 
eletricista de sua confiança.

Os benefícios do novo padrão de tomada são:

•	 Maior segurança contra risco de choque elé-
trico no momento da conexão do plugue na 
tomada;

•	 Melhoria na conexão entre o plugue e toma-
da, reduzindo possibilidade de mau contato 
elétrico;

•	 Diminuição das perdas de energia.

Lembramos, ainda, que para aproveitar o avan-
ço e a segurança da nova padronização, é ne-
cessário o aterramento da tomada, conforme 
a norma de instalações elétricas NBR5410 da 
ABNT. Em caso de dúvidas, consulte um profis-
sional da área.

Botão 
Liga/Desliga

Botão 
Purificar

Botão 
Timer

Ligando o Purificador
Ao conectar o cabo de alimentação na tomada, 
o aparelho verifica se a tensão é a correta para 
o seu Purificador. Caso não seja, um bip inter-
mitente será emitido e os botões do purificador 
não respondem. Se a tensão for adequada, um 
bip contínuo será emitido durante 2 segundos 
enquanto todos os LED’s se acendem.

Botão 
Ionizar

Indicador de 
troca do filtro

Este aparelho não deve ser utilizado em lo-
cais abertos ou muito úmidos como banhei-
ro ou cozinha. O ambiente ideal para o fun-
cionamento adequado do Purificador deve 
estar com temperatura entre 5°C e 40°C 
Desligue o cabo de alimentação do purifica-
dor da tomada quando não for utilizá-lo por 
um longo período.
Não obstrua a entrada e a saída de ar.
Posicione-o ao menos 1,5m distante de 
aparelhos eletrônicos como computador e 
televisores.
Recomenda-se a verificação regular da sa-
turação do pré-filtro e do filtro HEPA, man-
tendo a passagem de ar desobstruída para 
garantir a melhor performance do produto.

O filtro de ar do Purificador é fornecido em 
uma embalagem plástica para garantia da 
sua qualidade. Abra a grade de entrada de 
ar, remova o plástico de proteção do filtro e 
recoloque o filtro antes de ligar o Purifica-
dor (Ver capítulo 7 - Limpeza e Manutenção).
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Assim que os LED’s se apagarem e o sinal so-
noro cessar, pressione o botão Liga/Desliga e o 

aparelho será iniciado no modo nor-
mal, com o timer e a função ionizar 
desligados. Para desligar o Purifi-
cador, toque no botão Liga/Desliga 
novamente.

Limpeza geral
Antes de efetuar qualquer opera-
ção de manutenção, incluindo as 
descritas neste manual, desligue 
o Purificador da energia elétrica 
retirando o plugue da tomada.

Jamais limpe o seu Purificador com fluidos in-
flamáveis como álcool, querosene, gasolina, tin-
ner, varsol, solventes ou outros aparelhos quími-
cos abrasivos como ácidos ou vinagres.

Limpe a parte externa do Purificador com água 
morna e detergente neutro. Enxágue bem e se-
que com um pano macio limpo.

Retire o excesso de água da esponja ou pano 
quando estiver limpando as áreas próximas ao 
painel de controle ou qualquer parte elétrica.

Com um aspirador de pó remova toda a poeira 
acumulada na grade de entrada de ar e na saída 
de ar. 

Limpeza do Pré-Filtro
Recomenda-se remover o excesso de poeira 
que possa ficar acumulada na entrada de ar 
sempre que julgar necessário, mantendo a pas-
sagem de ar desobstruida para garantir a me-
lhor performance do seu purificador.

O Pré-Filtro pode ser removido da tampa de 
entrada de ar para facilitar a limpeza com um 
aspirador de pó ou sob água corrente.

Limpeza do filtro HEPA + Carvão Ativado
O filtro que acompanha o aparelho é descartá-
vel e NÃO DEVE ser lavado com água. É pos-
sível utilizar um aspirador de pó para remover o 
excesso de poeira acumulada na superfície de 
entrada de do filtro para garantir sua máxima 
performance.

Este procedimento pode ser realizado por no 
máximo três vezes para que sua funcionalidade 
não seja afetada.

Substituição do filtro HEPA + Carvão 
Ativado
O filtro deve ser trocado quando houver a sinali-
zação do LED no painel do purificador ou a cada 
6 meses, o que ocorrer primeiro.

Para realizar a troca, abra a grade de entrada de 
ar pressionando a trava na parte superior da tam-
pa para baixo (1), e em seguida retire a grade (2). 

2

1

Ajuste do modo de operação
Toque no botão PURIFICAR para al-
ternar entre os modos de operação 
normal, turbo e silencioso.

Função Timer
Toque no botão TIMER para alternar 
entre 2h, 4h ou 8h de temporização. 
Toque mais uma vez para desligar o 
temporizador.

Função Ionizar
Toque no botão IONIZAR para ativar 
esta função.Toque novamente para 
desativar.

Indicador de troca do filtro
Quando houver a necessidade de 

substituição do filtro, o LED indicador de troca 
do filtro acenderá. Consulte o capítulo 7 - Lim-
peza e Manutenção para saber como realizar a 
troca do filtro e resetar o alerta.
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Com o filtro novamente posicionado feche a gra-
de de entrada de ar, encaixando primeiramente 
os pinos da parte inferior da grade no Purificador 
(1), e então empurre a parte superior até ouvir 
um clique (2).

Remova o filtro usado e coloque o novo filtro 
posicionado de acordo com as setas indicadas 
na etiqueta. A seta número 1 deve apontar para 
cima e a seta número 2 para dentro do produto 
conforme a ilustração à seguir.

Certifique-se de remover a embalagem plás-
tico do filtro.

2

1

Após a instalação do novo filtro, pressione 
os botões TIMER e IONIZAR simultanea-
mente por 3 segundos para resetar o indi-
cador de troca do filtro. O LED se apagará 
e o Purificador entrará em um novo ciclo de 
utilização do novo filtro.

Substituição da lâmpada UV
Este aparelho é projetado para não funcionar se 
a lâmpada UV estiver danificada. Neste caso, 
um bip intermitente é emitido durante 5 segun-
dos, todos LEDs piscam e o Purificador se des-
liga automaticamente.

Procure uma assistência técnica para efetuar a 
troca da lâmpada.
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Capacidade de purificação - CADR
Do inglês Clean Air Delivery Rate (taxa de entre-
ga de ar limpo), o CADR é um parâmetro utilizado 
para mensurar a capacidade de filtragem do ar 
pelo purificador.

Para o modelo PR10E, o CADR verificado em 
laboratório é de aproximadamente 100m³/h. Isto 
significa que, em uma hora de funcionamento, 
um volume de 100 mil litros de ar será purificado 
pelo aparelho. 

Ou ainda, se tomarmos como referência um 
quarto com 10m² de área, após 1 hora de funcio-
namento do aparelho, todo o ar presente no quar-
to terá circulado 4 vezes pelo purificador de ar. 

Modelo (127V / 220V)

Largura (mm) 194

Altura (mm) 455

Profundidade (mm) 273

Massa líquida (kg) 3,8

Frequência (Hz) 50-60

Potência Máxima (W) 45

Nível de Ruído (dB) 55

Diagrama Elétrico

Veja quadro comparativo abaixo para referência 
em ambientes com diferentes áreas:

Área da Sala Ciclos completos*

8,5m² 5 ciclos/h

10m² 4 ciclos/h

20m² 2 ciclos/h

40m² 1 ciclo/h

*Observação: Para o cálculo do volume de ar 
dos ambientes acima, foi considerado um pé di-
reito de 2,4m;
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Assistência ao Consumidor
Caso seu Purificador apresente algum problema 
de funcionamento, verifique as prováveis cau-
sas e correções.

Este Purificador é destinado somente para 
uso doméstico.

Problema Prováveis Causas Correções

O Purificador não 
funciona

Fusível da residência queimado ou 
disjuntor desligado.

Substitua o fusível da residência ou li-
gue o disjuntor. O Purificador deve ser 
conectado a uma tomada exclusiva.

O cabo de alimentação não está 
conectado.

Certifique-se de que o cabo de alimen-
tação foi devidamente conectado na 
tomada.

O cabo de alimentação está conectado 
à uma tomada de tensão diferente da 
especificada para o aparelho.

Verifique a tensão do seu aparelho na 
etiqueta em sua base, na embalagem, 
ou no próprio cabo de alimentação e 
conecte-o à uma tomada conforme a 
tensão indicada.

Não liga após uma queda rápida de 
energia elétrica.

Aguarde 5 minutos antes de ligar o 
Purificador após o retorno da energia.

A lâmpada UV está danificada.
Procure uma assistência técnica para 
providenciar a troca da lâmpada.

Ineficiência

A grade de entrada de ar possui muita 
poeira acumulada

Faça a limpeza de acordo com as 
instruções no capítulo 7.

O Filtro está muito sujo.
Faça a limpeza ou providencie a 
substituição do filtro de acordo com as 
instruções no capítulo 7.

Ruído Purificador desnivelado. Coloque o aparelho em um local plano.

Caso as correções sugeridas não sejam sufi-
cientes, chame o Serviço Autorizado Electrolux, 
que está à sua disposição.
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A Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer defeito de 
fabricação aplicável nas seguintes condições:
1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da 
nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao produto 
a ser garantido com identificação, obrigatoriamente, de modelo e 
características de produto;
2. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a 
partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme disposição 
do item “1” deste certificado e divididos da seguinte maneira:
a) 3 (três) meses de garantia legal; e,
b) 9 (nove) meses de garantia contratual.

3. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para 
produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor, ou 
produtos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente (observar 
orientação do item “1” deste certificado);
CONDIÇÕES DESTA GARANTIA:
4. Em caso de defeito no aparelho, o mesmo deve ser imediatamente 
encaminhado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua 
residência, constante na relação que acompanha o produto, no site 
da fabricante (www.electrolux.com.br), ou informados pelo Serviço de 
Atendimento ao Consumidor Electrolux. A intervenção por pessoas ou 
entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A acarreta a 
perda de garantia, conforme item 11 do presente termo.
5. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem 
vícios constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada 
no respectivo reparo.
6. As peças: vidros, lâmpadas, acessórios, peças plásticas, borrachas 
e cabo elétrico são garantidos contra vícios de fabricação apenas pelo 
prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota 
fiscal de compra do produto.
A GARANTIA PERDERÁ A VALIDADE QUANDO:
7. Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta 
de identificação do produto.
8. O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual 
de Instruções e utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso 
comercial, laboratorial, industrial, etc.). Também não terão nenhum 
tipo de cobertura pelas garantias (legal e contratual), indenização e/
ou ressarcimento, materiais ou alimentos armazenados no interior do 
produto utilizado para os fins citados.
9. O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
10. O produto tiver recebido maus tratos, descuidos com a higienização 
ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por 
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pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.
11. O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto 
pelo Consumidor.
A GARANTIA CONCEDIDA PELO FABRICANTE NÃO COBRIRÁ:
12. Despesas com Instalação do produto.
13. Produtos ou peças danificadas por acidente de transporte ou 
manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza, 
deformações ou similares decorrentes da má utilização do aparelho, 
bem como eventos consequentes da aplicação de aparelhos químicos, 
abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade do material 
componente.
14. O não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de 
fornecimento de energia elétrica no local onde o produto está instalado.
15. Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para 
preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, 
conexões elétricas, tomadas, alvenaria, aterramento, etc.).
16. Chamadas relacionadas unicamente a orientação de uso 
constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão 
passíveis de cobranças.
OUTRAS DISPOSIÇÕES:
17. As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças 
de desgaste natural e componentes que não pertençam ao produto 
são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
18. As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, para 
atendimento de produtos instalados fora do município de sua sede, 
obedecerão aos seguintes critérios:
a) para situações existentes nos primeiros 90 (noventa) dias 
seguintes à data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, 
as despesas serão suportadas pela fabricante;
b) para situações existentes após o 91º (nonagésimo primeiro) dia 
seguinte à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as 
despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.

19. A Electrolux declara que não há nenhuma outra pessoa física e/ou 
jurídica habilitada a fazer exceções ou assumir compromissos, em seu 
nome, referente ao presente certificado de garantia.
20. Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos 
vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que qualquer dúvida 
sobre as disposições do mesmo devem ser esclarecidas pelo manual 
de instruções, pelo site da fabricante ou pelo Serviço de Atendimento 
ao Consumidor Electrolux.
21. Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, 
CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO. 
Quando necessário, consulte a nossa Rede Nacional de Serviços 
Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.
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