
MANFAAT UTAMA
• Sistem pembersihan udara 4 tahap yang unik memberikan hingga %99,97 udara murni.
• Tidak menggunakan sinar UV (UV terbukti berpengaruh buruk pada kesehatan) dan tidak mengeluarkan ozon (juga berbahaya bagi 
kesehatan).

• Menghilangkan semua partikulat termasuk bakteri yang ada di udara seperti Acinetobacter, Bacilli, Flavobacterium, dan 
Streptomyces. 

• Memberikan energi pada udara di ruangan dengan Amezcua Air Filter istimewa yang dibuat di Swiss dan dilengkapi dengan 
gelombang positif udara alami untuk memberikan energi dan menyelaraskan ruangan juga diri Anda. 

• Udara yang menyegarkan.

SEBERAPA AMANKAH UDARA DI RUMAH ANDA?
Kita menghirup rata-rata 14.400 liter udara setiap hari dan kita menghabiskan 
%90 waktu kita di dalam ruang. Kekhawatiran mengenai kualitas udara dalam 
ruang terus bertambah karena rumah modern dibangun untuk kedap udara demi 
efisiensi energi. Saat ventilasi dibatasi, kualitas udara dalam ruang menurun. 
Udara buruk dapat menimbulkan batuk, sesak napas, tenggorokan sakit, mata 
berair atau gatal, napas terengah-engah, dan serangan asma. 

Meskipun kita membersihkan rumah sebaik mungkin dengan peralatan biasa, kita 
tidak dapat membuat udara bebas dari alergen dan iritan lain yang ada di udara, 
yang terperangkap di karpet, korden, perabot, dan kain pelapis perabot.

Bagaimana Pemurni Udara AirPure dapat membantu saya?
AirPure Air Purifier kemungkinan besar adalah salah satu dari sedikit pembersih 
udara menyeluruh yang tersedia dengan harga terjangkau. Dengan empat tahap 
pembersihan yang berbeda, efisiensi pembersihan udara AirPure Air Purifier 
mencapai hingga %99,97. AirPure Air Purifier dilengkapi lima level kecepatan; 
fungsi siaga hingga delapan jam; dan dapat diredupkan sehingga Anda bisa tidur 
nyenyak sesuai kebutuhan.

AIRPURE AIR PURIFIER

APA YANG MEMBUAT PEMURNI 
UDARA AIRPURE UNIK?
• Desain dan pengembangan Swiss. 
• Prefilter Hibrid Baru – media filtrasi lapis ganda yang 
memerangkap polutan debu, menghilangkan bakteri 
umum, dan mengurangi senyawa organik asiri.

• Amezcua Air Filter pertama dan satu-satunya di dunia 
yang membawa udara bersih yang harmonis dan 
menenangkan.

• Filter HPP™ yang tidak membutuhkan penggantian 
seumur hidup

SIAPA YANG HARUS 
MENGGUNAKAN PRODUK INI?

• Semua orang memerlukan pemurni udara, baik yang 
sakit maupun sehat. 

• Pemurni Udara AirPure membantu pasien penderita 
asma atau sinusitis dengan menciptakan kualitas air 
yang lebih baik

• Siapa pun yang menghabiskan banyak waktu dalam 
ruangan, seperti di kantor atau rumah.

FITUR UTAMA
• Konsumsi listrik kecil dan tidak bising pada kecepatan rendah.
• Prafilter Hibrid Baru.
• Filter HPP™ Seumur Hidup.
• Amezcua Air Filter pertama dan satu-satunya di dunia
• Tambahkan minyak pewangi dan biarkan aromanya menyebar 
lembut ke seluruh ruangan.



PANDUAN PENGGUNAAN
SARAN PENGGUNAAN
• Baca instruksi dalam Panduan Pengguna dengan cermat.
• Pastikan bahwa colokan daya telah dipasangkan dengan 

benar.
• Untuk memastikan pengoperasian unit yang baik, sebaiknya 

ganti filter secara teratur.

Perhatian
Jangan mencoba membuka komponen apa pun yang ada di 
dalam unit

PENGGUNAAN PERTAMA
PANDUAN PENGGUNA MERUPAKAN PANDUAN TERBAIK 
ANDA SAAT MENGGUNAKAN PEMURNI UDARA AIRPURE 
UNTUK PERTAMA KALINYA.

• Bukalah penutup belakang dan pastikan semua filter berada di 
posisi yang tepat.

• Lepas bungkus plastik Filter Karbon Aktif dan tempatkan 
kembali di posisinya.

• Sambungkan Pemurni Udara AirPure ke sumber daya eksternal.
• Tekan tombol daya untuk menyalakannya.

SERTIFIKAT DAN DUKUNGAN PIHAK KETIGA
AIRPURE AIR PURIFIER ADALAH PRODUK – yang disertifikasi 
tidak menimbulkan alergi oleh The European Centre for Allergy 
Research Foundation (ECARF).

PERTANYAAN UMUM

BISAKAH SAYA MENGGUNAKAN PEMURNI UDARA DI DALAM RUANGAN BERPENDINGIN UDARA (AC)?
Ya, bisa.

SAYA TELAH MENGGUNAKAN PEMURNI UDARA AIRPURE DAN SAYA TIDAK MELIHAT PERBAIKAN DALAM KUALITAS 
UDARA. MENGAPA?
Ada beberapa kemungkinan:
  • Filter ditempatkan dalam unit dengan urutan yang tidak tepat. Mereka harusnya berada dalam urutan berikut: 
           1) Prafilter Hibrid, 2) Filter HPP™, 3) Filter Karbon Aktif, 4) Amezcua Air Filter.
  • Ruangan di mana Pemurni Udara AirPure berada, ukurannya lebih besar dari 40 meter persegi, yang merupakan ukuran 
     maksimum di mana Pemurni Udara AirPure dapat beroperasi secara efektif.
  • Sifat dari jenis ruangan Anda - berkarpet, banyak perabot, dst.
  • Ruangan digunakan oleh perokok, sehingga berdampak terhadap masa pemakaian filter.
  • Masa pemakaian filter telah habis, oleh karena itu perlu diganti.
  • Filter HPP™ perlu dicuci.

KAPAN SAYA HARUS MENGGANTI 
FILTER?

SELURUHNYA TERDAPAT EMPAT FILTER PADA 
AIRPURE AIR PURIFIER

1. Prafilter Hibrid – ganti setiap 6 bulan
2. Filter HPP™ – seumur hidup Cuci dengan air dan 
    larutan detergen setiap dua bulan.
3. Filter Karbon Aktif – Ganti setiap 6 bulan
4. Amezcua Air Filter – Ganti setiap 24 bulan


