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راهنمای کاربری

دستگاه تصفیه هوا



صفحه کلید

فیلتر

قاب جلوى فیلتر

باالبر و فیکس کننده فیلتر

خروجى هوا

کاور سنسور

ورودى هوا

کابل برق

۲



کلید قفل کودک

کلید تعویض فیلتر یا

نشان گر کثیفی فیلتر

نشان گر آیونایزرکلید تغییر حالت اتوماتیک 

کلید سرعت فن

کلید حالت خواب

۳



این محصول داراى یک عدد فیلتر میباشد که در کارخانه بسته بندى شده و همراه آن موجود است.

مهم: لطفا قبل از استفاده کاور پالستیکی فیلتر را درآورده و مجددا فیلتر جدید را داخل دستگاه قرار دهید.

قبل از استفاده از فیلتر لطفا مراحل ذیل را مرور کنید.

فیلتر را خارج نمایید

کلید باالبر را به راست (باز) بکشید و سپس با استفاده از

نوارهاى باال و پایین فیلتر آن را در آورید.

دریچه جلویى فیلتر را باز کنید

براى اینکار دریچه ورودی هوا را از پائین به سمت خود بکشید.

آماده کردن قبل از استفاده

نصب فیلتر

۱

۳

۲

بسته بندى فیلتر را باز کنید

پس از باز کردن بسته بندى فیلتر آن را در جاى خود

قرار دهید.

باالبر فیلتر را به چپ (بسته) بکشید و سپس دریچه خروجی

هوا را در جای خود قرار دهید

۴
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نحوه قرار دادن دستگاه

در محل هاى ذیل نصب نگردد

۱ - در محل هایى که نور خورشید به صورت مستقیم به دستگاه میتابد نصب نگردد این امر باعث از بین رفتن فیلتر و عمر کم دستگاه 

میگردد. 

۲ - روی سطوح ناهموار و شیب نصب نگردد، این عمل باعث اشکال در عملکرد دستگاه می گردد.

۳ - در محل هائی که رطوبت زیاد و به همراه گرمای زیاد است، نصب نگردد (مانند دستشوئی، حمام، آشپزخانه)

براى استفاده مناسب از دستگاه لطفا از دیوار به اندازه ۲۰ سانتى متر فاصله داشته باشد و باالى آن تا ۳۰ سانتى متر خالى باشد.

بیش از ۳۰ سانت

بیش از ۲۰ سانتبیش از ۲۰ سانت
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اولین بار که دستگاه به برق وصل میگردد، تمامی کلیدها به مدت ۱ ثانیه روشن شده و سپس دستگاه وارد حالت

استندبای می شود. 

در هنگام اولین روشن کردن دستگاه به حالت اتوماتیک میرود و حالت آیونایزر هم روشنمی گردد.

در این حالت کلید روشن و خاموش روشن میگردد و همینطور چراغ نشان گر کیفیت هوا نیز روشن میگردد.

حلقه نشان گر کیفیت هوا (حلقه دور صفحه کلید) با نمایش دادن رنگهاى مختلف که دستور آن توسط سنسور صادر میگردد

 کیفیت هوا را به نمایش میگذارد.

طرز استفاده

روشن کردن

Good

مطبوع

Medium

متوسط

Poor

آلوده
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در این حالت دستگاه تصفیه هوا با توجه به سطح کیفیت هوا فن دستگاه را کنترل میکند.

کلید اتو 

روشن بودن کلید اتو، سرعت فن را بر اساس کیفیت هوای تشخیص داده شده از سنسورها، تنظیم می کند.

در حالت اتوماتیک می توان کلیدهای حالت خواب و آیونایزر را همچنان استفاده کرد.

نشانگر دور فن

نور آبی روی این کلید دور فن را از ۱ تا ۵ (کمترین تا بیشترین) نشان می ده

کلید سرعت فن

وقتى که دستگاه روشن است جهت تعیین سرعت این کلید را بفشارید.

میزان روشنایى آن به معناى سرعت فن است.

سرعت فن به وسیله ۵ چراغ نمایش داده میشود که نشانگر ۵ سرعت است.

در حالت دستى میتوانید ۵ سرعت را از کم به زیاد تعیین کنید.

طرز استفاده

حالت خودکار

حالت منوال (دستی)
جهت تنظیم دور فن در حالت منوال یا دستى از این روش استفاده کنید:
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طرز استفاده

حالت قفل کودک

حالت یون منفى یا آیونایزر

ِدکمه قفل کودک را به مدت ۳ ثانیه فشــار دهید، قفل کودک فعال میشــود، در این حالت چراغ نمایشــگر قفل کودک آبی 

میشـــود و هیچ کدام از کلیدها کار نخواهند کرد، برای خارج شدن از این حالت، دکمه قفل کودک را مجدد ۳ ثانیه فشـــار 

دهید.

با فشردن این کلید عملکرد فیلتر آیونایزر آغاز میگردد، و با دوباره فشردن آن خاموش میگردد.

در حالت خواب این گزینه غیر فعال است.

هر بار که دستگاه به برق زده میشود این حالت به صورت خودکار شروع به کار میکند.

 یونهای منفی تولید شده ذرات باردار الکتریکی هســــــــــــــــــتند که پراکنده شدن آنها در هوا باعثجلوگیری از پراکندگی  

آالینده های بسیار ریز و میکروارگانیزم های موجود در هوا می شود.
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طرز استفاده

حالت خواب

نشانگر تعویض فیلتر

در حالت خواب دستگاه در حالت سکوت کار خواهد کرد و همینطور حالت هاى آیونایزر و اتو  خاموش خواهد شد.

ـردن کلید خواب چراغ آن روشن میگردد و سپس  بعد از ٣٠ ثانیه به علت فراهم کردن یک محیط آرام در  پس از فشـــــــــ

هنگام خواب تمام چراغ ها خاموش خواهند شد.

براى هر تغییرى با فشردن هر کدام از کلید ها دوباره تمام چراغ ها روشن خواهد شد.

در هنگامى که این چراغ روشن میگردد زمان تعویض فیلتر فرا رسیده است.

لطفا فیلتر جدید را همانند بخش اول تعویض کیند.

پس ازاینکه فیلتر دســــتگاه را تعویض کردید، کلید تعویض فیلتر را براى ۵ ثانیه نگهدارید تا صــــداى بیپ از دســـــتگاه 

شنیده شود در این حالت زمان تعویض فیلتر ریست شده و همینطور چراغ آن خاموش می گردد.

تعویض فیلتر میتواند حتى قبل از روشـن شـدن چراغ تعویض آن صـورت گیرد لذا پس از تعویض آن، لطفا کلید فیلتر را 

براى ۵ ثانیه نگهدارید، تا صداى بیپ از دستگاه شنیده شود، در این حالت زمان تعویض فیلتر ریســـت شده و همینطور 

چراغ آن خاموش می گردد.

عملکرد قفل دستگاه جهت سالمتى

ـرف شده به  چنانچه چراغ تعویض فیلتر بیش از ۲۴ ساعد در ۷ روز روشن باشد، جهت حفظ سالمت و جلوگیری از بازگشــــتن آالینده ها از فیلتر مصـــ

محیط، دستگاه به طور اتوماتیک قفل میشـــــــــود و کار نمی کند. زمانی که این اتفاق می افتد، تنها راه استفاده از دستگاه این است که فیلتر عوض 

شود و دکمه فیلتر  ۵ ثانیه نگه داشته شود. (برای توضحیات بیشتر با مرحله تعویض فیلتر مراجعه کنید.)
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نگهداری

تعویض فیلتر

بدنه دستگاه را تمیز کنید

سنسور تصفیه هوا را تمیز کنید

درب جلوى دستگاه را از پائین بکشید تا باز شود.

سپس کلید باالبر را در حالت باز قرار دهید و فیلترمصرف شده  را بیرون بیاورید.

ِپوشش دور فیلتر جدید  را جدا کنید.

 فیلتر جدید را در جاى خود قرار داده و کلید باالبر را در حالت بســـــته تنطیم نمایید سپس درب جلویى را در جاى خود قرار دهید، دقت نمایید نوارهاى 

پارچه اى روى فیلتر به سمت قاب باشند تا دردفعات آینده فیلتر راحت خارج گردد.

وقتى که بدنه دستگاه کثیف میشــود با یک پارچه تمیز و با آب کمتر از چهل درجه آن را پاك کنید، دقت کنید برق دستگاه کامال قطع باشد. به هیچ 

وجه بدنه دستگاه را با آب نشویید و هرگز بدنه دستگاه  را با مواد شوینده خانگى و صنعتى پاك نکنید.

ِدر پوش سنسور را بردارید و سپس لنز شیشه اى را با یک دستمال آغشته به الکل تمیز کنید و سپس در پوش را در جاى خود قرار دهید.
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فیلتر سه گانه (پیش فیلتر ، هپا ١٣ ، کربن فعال)

فیلتر هپا با قدرت تصفیه هوای   ٩٩٫٩٥٪  باالترین میزان تصفیه

فیلتر یونیزه کننده هــوا

دارای گواهی استاندارد از اتحادیه اروپا

پـوشـش فضای  ٣٦٠  درجــه کامـل

مـــوتور دی سـی فوق العاده کم صدا

نـمایشگر لـمسی

مجهز به قفل کودک

مصرف برق بسیار پائین  ٣٦  وات

حجم هوای خروجی ٣٠٠ متر مکعب در ساعت

١٨ ماه ضمانت
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موارد ایمنی

از مقدار مشخص شده برای خروجی برق تجاوز نکنید. ممکن است باعث برق گرفتگی یا آتش سوزی شود.

با دست خیس / مرطوب سیم برق را به دوشاخه متصل و جدا نکنید. خطر برق گرفتگی.

اگر صدا یا بوی غیرمنتظره ای از دستگاه آمد، دستگاه را از برق بکشید.

درستگاه را از ارتفاع نیاندازید.

از قرار دادن اجسام سنگین بر روی دستگاه خودداری نمائید.

از دستگاه باال نروید و روی آن ننشینید.

اسپری های اشتعال را را کنار دستگاه استفاده نکنید.

کودکان باید تحت نظارت باشند که با تصفیه هوا بازی نکنند.




